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Výročná správa predsedu Hospodárskeho výboru  
CZ ECAV Modra – Kráľová za rok 2021 

 
 
HV sa v roku 2021 schádzal pravidelne štvrťročne hlavne za účelom kontroly účtov 
a hospodárenia. Na zasadnutiach sa HV schádzal v nasledovnom zložení:  
Prvé zasadnutie v starom zložení:  
členovia HV Ľubomír Frno, Milan Galáš, Božena Uherčíková a predseda HV Miloslav 
Ducho. Na zasadnutiach sa zúčastňovali aj zborová farárka Sidonia Horňanová, 
zborový dozorca Miloš Ružek, zborová pokladníčka Mária Steinhübelová a zborová 
účtovníčka Ľudmila Terlandová.  
2.÷ 4. zasadnutie v novom zložení:  
členovia HV Ľubomír Frno, Tomáš Steinhübel, Božena Uherčíková a predseda HV 
Ján Matula. Na zasadnutiach sa zúčastňovali aj zborová farárka Sidonia Horňanová, 
zborový dozorca Miloš Ružek, kurátor Milan Macko počas neprítomnosti zborového 
dozorcu, zborová pokladníčka Mária Steinhübelová a zborová účtovníčka Lucia 
Kišoňová.  
Z každého zasadnutia bola vypracovaná správa o kontrole. 
 
1. Kontrola hospodárenia 

- Hospodársky výbor vykonal kontrolu príjmov a výdavkov zboru na základe 
pokladničnej  knihy, denníka príjmov a výdavkov a dokladov k jednotlivým 
účtom za jednotlivé štvrťroky v dňoch 14.05.2021, 20.07.2021, 27.10.2021 a za 
celý rok 2021 dňa 25.01.2022.  
- HV na základe kontrol konštatuje, že vedenie účtov a ostatná agenda boli 
riadne vedené a zaznamenávané. Príjmy a výdavky CZ sú riadne zapísané vo 
finančnom denníku a v pokladničnej knihe. Prijaté a odoslané faktúry sú riadne 
evidované. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú riadne vedené so 
zaznamenanými prílohami, podpísané pokladníčkou, po kontrole podpísané 
zborovým dozorcom a zborovou farárkou. Všetky milodary boli riadne 
zaznamenané, oznámené z kazateľne, zaúčtované a boli k nim vystavené 
príjmové pokladničné doklady. Základné údaje hospodárenia CZ za rok 2021 
sú nasledovné. Príjmy: 62 662,23 €, Výdavky: 59 725,35 €. Zostatok na BÚ CZ 
ku koncu roka 2021 bol: 1.352,87 €, zostatok v pokladnici CZ: 1.584,01 €. 
Zostatok finančných prostriedkov ku koncu roka 2021 Celkom: 2.936,88 €.   
- V rámci svojich povinností vypracoval predseda HV dňa 25.01.2022 tiež 
plánovaný rozpočet hospodárenia na rok 2022, ktorý je pripravený k 
predloženiu na schválenie. Vyššiemu cirkevnému orgánu  predkladáme 
mínusový rozpočet so schodkom 1.830,- € z dôvodu viacerých investícií, a to 
predovšetkým plánovaného napojenia bývalej školy vedľa fary na verejnú 
kanalizáciu (ako nám ukladá zákon) a dokončenia fasády zborovej siene 
a farského príbytku zo dvora a záhrady fary, ďalej dosadenia 400 ks štepov vo 
vinohradoch, zakúpenia elektrického klavíra do kostola a iné. Niektoré z týchto 
plánovaných a aj ďalších investícií sú priamo podmienené získaním dotácie 
alebo grantu, ktorých žiadosti plánuje podať sestra zborová farárka aj v tomto 
kalendárnom roku. Schodok plánujeme vykryť práve zo získaných dotácií a 
grantov, ktorých úspešnosť však nevieme s istotou predpokladať. 
 

2.  Kontrola záväzkov CZ 
Cirkevný zbor má v súčasnosti nasledovné záväzky: 

• bezúročnú pôžičku od CZ Svätý Jur vo výške 5.000,- € z roku 2018 na dobu 
10 rokov so splatenou treťou splátkou 500,- € v januári 2021.  
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• bezúročnú pôžičku od CZ V.Grób-Čataj vo výške 10.000,- € z roku 2021, na 
dobu 5 rokov s ročnou splátkou vo výške 2.000,- €, s prvou splátkou od 
01.01.2022.  

V čase predkladania tejto správy bolo CZ Sv. Jur splatená už 4. splátka pôžičky  
(spolu bolo splatených 2.000,- € z 5.000,- €) a CZ V. Grob-Čataj už 1. splátka 
pôžičky (už bolo splatených 2.000,- € z 10.000,- €). 

• bezúročnú pôžičku od anonymného veriteľa vo výške 19.488,- € z roku 2021 
so splatnosťou do 31.12.2026. Výška a termíny splátok budú podľa 
možností CZ.  
 

3. Investície a opravy  
V našom cirkevnom zbore boli v roku 2021 vykonané práce na rekonštrukcii 
zborovej miestnosti na fare a farskom príbytku, ktoré sa začali 24.05.2021 
a trvali 10 týždňov do 02.08.2021 a ktoré sa oficiálne ukončili 23.10.2021 
oldomášom vo farskej záhrade v réžii sestry zborovej farárky s rodinou ako 
prejav vďačnosti všetkým brigádnikom, sponzorom a členom zborového 
presbyterstva. 
Kladne bola riešená poistná udalosť zo strany poisťovne Allianz, od ktorej sme 
prijali 1.830,- € na opravu uvoľnenej škridle na kostole, fare a bývalej škole a 
tiež na opravu asfaltovej lepenky na plochej streche bývalej školy ako aj okien 
na škole v dôsledku silného vetra. 
  

4. Zabezpečovanie finančných prostriedkov. 
Finančné prostriedky na budúce investície a opravy boli zabezpečované 
z darov, ofier, cirkevného príspevku, pôžičiek a z dotácií. 
Na základe žiadostí o dotácie vypracovaných zborovou farárkou dostal náš CZ 
v roku 2021 nasledovné dotácie:  

• 11.08.2021 bola poskytnutá dotácia z Nemecka vo výške 7.000,- € na 
rekonštrukciu zborovej miestnosti na fare a farského príbytku. 

• od Mesta Modra vo výške 300,- € na kultúrne a vzdelávacie podujatia pre 
deti a mládež CZ. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci CZ bolo tiež realizované z OZ  
„Poľné ľalie“.  
OZ „Poľné ľalie“ získalo v roku 2021 z príspevkov členov 204,- € a od 
priaznivcov OZ z 2% z poukázaných daní 1.611,62,- €, t.j. o 726,61 € viac než v 
minulom roku (viac o 45% v porovnaní s minulým rokom).  

 Popri tom cez OZ prispeli na opravy v CZ celkovou sumou 2.350,- € aj títo 
darcovia: Ján Šimonovič 400,- €, JUDr. Ján Gasper 50,- €, manž. Ing. Ján a 
Ing. Jana Valachovci 100,- €, Mgr. Lukáš Sodoma 50,- €, Jana Kľúčiková 40,- 
€, Mária Steinhübelová 150,- €, Ján Mareček 100,- €, Ing. Katarína Macková 
200,- €, Ing. Ján Matula 1.100,- €, Natália Petrášová 100,- €, Ľubica a Milan 
Frnoví 30,- €, Anna Valentovičová 20,- €, Judita Horňanová 10,- €.    

 V minulom roku sa OZ podieľalo na nákladoch kultúrneho podujatia:  

• výstavy v Zelenom lese dňa 21.11.2021 (tlač bannerov a autorom za 
licencie na použitie diela),  

• na biblickom tábore pre deti v dňoch 26.07.÷31.07.2021 a v rámci tábora na 
zborový výlet pre deti v Ekoparku dňa 30.07.2021 v Piešťanoch (autobus, 
obedy v reštaurácii a vstupné), 

• návštevy a pozdravy seniorov v Modre-Kráľovej a v Mestskom centre 
sociálnych služieb v Modre (letáčiky z Bratislavskej tlačovej misie, pozdravy 
jubilantom, tlač zborového časopisu Evanjelická ratolesť). 
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  OZ požiadalo Mesto Modra o 3 dotácie a tieto aj získalo v sume 2.500,- €, a to 
konkrétne na: 

• letný biblický detský tábor získalo dotáciu vo výške 200,- €. 

• podujatie v Zelenom lese vo výške 1.800,- €. 

• komunitnú sociálnu prácu združenia 500,- €  
 Zo získaných dotácií cez OZ sa v roku 2021 zveľadil majetok CZ: 

• zakúpil sa 1ks notový pult na organ: 28,87€ 

• zakúpil sa 1ks stojan na noty s taškou, svietidlo na organ: 127,37€ 

• zakúpili sa 2 ks kvalitné mikrofóny do kostola s káblom a 2ks stojan na 
mikrofóny: 515,06 € 

 Z dobrovoľných príspevkov na OZ sa z prostriedkov združenia:  

• zakúpil materiál (asfaltová lepenka - IPA) na opravu rovnej strechy na 
bývalej škole vedľa fary vo výške 1.860,- € 

• zakúpili 2x protipožiarne dvere do zrenovovaných verejných priestorov fary 
vo výške 111,06 € 

• uhradili vodoinštalatérske a kúrenárske práce v sieni a v kancelárii na fare 
vo výške 2.631,79 € 

• zakúpila dlažba a materiál na vybudovanie bezbariérového prístupu do 
siene na fare vo výške 328,68 € 

  Od začiatku zaregistrovania získalo OZ z darovaných 2% daní už 16.526,68 €, 
ktoré veľkým dielom prispeli na opravy a zveľaďovanie majetku v našom CZ 
(oprava zvonov, nová medená strecha na veži kostola, oprava zborovej siene 
v kantorskom dome, oprava strechy kostola, vybudovanie pietneho miesta 
holokaustu vedľa fary, oprava kantorského domu, oprava fary, oprava rovnej 
strechy na bývalej škole vedľa fary).   

  Celkom ku koncu roka 2021 bolo na účte OZ 193,47 € a v pokladnici OZ 172,53 
€. Časť prostriedkov OZ slúži tiež na prevádzku OZ. Žiadny funkcionár alebo 
člen OZ nepoberá za prácu v OZ odmenu. K 31.12.2021 malo občianske 
združenie 51 členov, všetko súčasných a vyslúžilých funkcionárov CZ. Pokiaľ 
má niekto záujem stať sa členom OZ, môže sa hocikedy prihlásiť. Prvý ročný 
členský príspevok je 10,- €. Ďalšie roky len 3,- € ročne. 

  
5. Ostatné. 

HV sa na svojich zasadnutiach počas roka zaoberal aj inými aktuálnymi 
hospodárskymi problémami a ich riešením. Všetky tieto údaje sú zaznamenané 
v štvrťročných správach o zasadnutiach a kontrolách HV.  
 

6. Poďakovanie. 
Hospodársky výbor vyjadruje poďakovanie všetkým bratom a sestrám, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na zachovaní a zveľadení majetku 
a zabezpečovaní finančných prostriedkov pre náš cirkevný zbor počas roku 
2021. Ďakujeme tiež sestre zborovej farárke za aktivity v zabezpečovaní 
investícií a finančných prostriedkov ako pre CZ tak aj pre OZ v oblasti 
získavania darov, dotácií a tiež za ostatnú prácu v hospodárskej oblasti pre 
tento cirkevný zbor.  

 
 Túto správu podávam s prosbou, aby nám Pán Boh pomáhal pri našich 
hospodárskych a investičných predsavzatiach, dával nám veľa duchovnej a telesnej 
sily a sviežosti ako aj chuti do práce na duchovnom a hospodárskom poli pre náš 
cirkevný zbor aj v roku 2022.  
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 Ubezpečujem Vás tiež, že hospodársky výbor bude aj v budúcnosti dbať na 
zákonné hospodárenie v cirkevnom zbore. 

 
 

V Modre - Kráľovej, 31.01.2022        
                                                                   
 

       Ing. Ján Matula 
      predseda hospodárskeho výboru 

 


