
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vlachovo 

Kamenná 137/30 Vlachovo 04924 

 

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 15.1.2020 

Konanej na fare vo Vlachove 

 
Prítomní: Miloš Hajdúk, dozorca CZ, Martina Gdovinová, zborová farárka, Jana Teplická – 

predseda VMV, členovia komisie: Zuzana Sklenárová, Zuzana Liptáková, Marta Lešková, 

Eva Hroncová, Mária Turicová – ospravedlnená.  

 

Prítomných privítala predsedníčka komisie Jana Teplická a oboznámila prítomných o náplni 

a programe zasadnutia tejto komisie.  

 

Sestra Lešková podotkla ohľadom spoločných nákladov s Gočovom za rok 2019, ktoré 

náklady sú rozdelené pre obidve dediny, spolu: 1901,23 : 3 (Gočovo za rok 2019 bude platiť 

1/3 spoločných nákladov), poistka za kostol 122,82  a ohľadom dištriktuálneho a seniorátneho 

príspevku zaplatí Gočovo 158,64. Za seniorátny konvent v marci 2019 v Gočove sme 

doplácali 318,73, na kompenzáciu zo strany seniorátu príspevok bude činiť 100 Eur, takže do 

spoločných nákladov sa zadelí suma 218,73. Za seniorátne stretnutie presbyterov v októbri 

2019 vo Vlachove boli 196,06 náklady (ofera pri tejto príležitosti bola 117,-).  

 

Poznámka – prejednať na presbyterstve: Spoločné náklady na chod fary je 1/3 pre Gočovo 

za rok 2019 a do budúcnosti buď na tretiny alebo podľa duší  a náklady na seniorátne akcie, 

ktoré sa konajú v našom CZ sa delia na ½.  

Upozorniť, že cirkevný príspevok sa dá platiť aj cez bankový účet (internetbaking).  

Do štatútu navrhuje finančná komisia zmeniť rozhodovanie ohľadom výdavkov pre 

predsedníctvo 500 Eur, pre zborové presbyterstvo 1000, nad 1000 pre konvent. Poistka 

a seniorátne akcie sa platia ½, členovia revíznej komisie v počte 4 – 2 z Vlachova a 2 

z Gočova.  

 

Takisto sa prejednali náklady za rok 2018, keďže nebol daný rok hodnotený skôr. Na základe 

2807,04 : 2 = 1402,02 + 152 to činí spolu 1561,70 – 991,63 preddavky, ktoré Gočovo platilo 

priebežne = Gočovo má teda doplatiť za rok 570,07 – rok 2019 mali preplatok  179,16  = 

390,91 – doplatiť za rok 2018.  

 

Úloha: Treba sa pozrieť na pozemky Vlachova aj Gočovo, pohľadať doklad o vlastníctve a na 

webe SPZ vytlačiť tlačivo a napísať žiadosť o vrátenie pozemkov pre CZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


