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Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Turčiansky Peter 

Turčiansky Peter 150, 038 41, pošta Košťany nad Turcom 

  

Zápisnica 
zo zasadnutia FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY farnosti z dňa: 9. 2. 2019, č.j. FER29/2019 

1. Stav prostriedkov farnosti k dnešnému dňu: 66 279,64 € pokladňa + účet, 70 000,- € 
v Katolíckom investičnom fonde a 70 000,- € v pohľadávkach voči farnosti Žarnovica. 

2. Pôžička Príbovce – ECAV cirkevný zbor v Príbovciach sa na nás obrátil s predbežnou 
prosbou ohľadom možnosti poskytnutia krátkodobej pôžičky (porov. príloha 1). Rada odporúča 
žiadosti vyhovieť.  

3. Prestavba klubovne – Máme predbežný rozpočet úpravy časti hospodárskeho traktu farského 
areálu na pastoračný priestor (porov. príloha 2), ktorý to trakt v súčasnosti farnosti chýba 
a značne obmedzuje pastoračnú činnosť v rámci farnosti. Je to akoby zacyklená záležitosť. V 
tejto chvíli tu tej mládeže veľa nie je (hoci o 4-5 rokov dorastie generácia detí mladých rodín). 
Na druhej strane ak nebudú priestory, nebudú ani deti. V tom je rizikovosť investície. Rozpočet 
je primeraný. Investícia je pre farnosť únosná. Treba ale zvážiť jej návratnosť. 

4. Organ v Belej – brat organista František Krajča dáva do pozornosti otázku reštaurovania 
kostolného píšťalového organu v Belej – kým je ešte v stave nie úplne zničenom. 
Kontaktujeme ECAV Príbovce, aby poradili kontakt na nejakého reštaurátora, ktorý by posúdil 
stav organu. 

5. Prístrešok bicykle Peter – už sme o ňom rokovali a odsúhlasili ho. Je čas uskutočniť tento 
zámer. Mohol by si to niekto vziať pod krídla – kto má dostatočné kontakty na eventuálneho 
zhotoviteľa a tak? Zariadi Marek Sobkuliak.  

6. Strieška kostol Belá – bolo by vhodné nejaký urobiť. Spoločne u jednej firmy s prístreškom 
na bicykle – Densit Bystrička. Zariadi tiež Marek Sobkuliak. 

7. Dvere do farského kostola, vnútorné aj vonkajšie. Kto robil dvere v Belej? Br. Lojan? 
Vyzistiť. Vnútorné možno len nahradiť rovnakými ako dnes a vonkajšie predjednať s KPÚ. 
Vnútorné dvere vari začať aj hneď. A vonkajšie skúsiť zistiť, kto robil tie v Belej.  


