Výročná správa predsedu Hospodárskeho výboru
CZ ECAV Modra – Kráľová za rok 2020
HV sa v roku 2020 schádzal pravidelne štvrťročne hlavne za účelom kontroly účtov
a hospodárenia. Na zasadnutiach sa HV schádzal v nasledovnom 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 Steinhüblová a zborová účtovníčka Ľudmila
Terlandová. Z každého zasadnutia bola vypracovaná správa o kontrole.
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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 28.05.2020, 13.08.2020, 16.10.2020 a za celý
rok 2020 z dôvodu pandémie až dňa 14.05.2021.
- 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 2020 sú
nasledovné: Príjmy: 18.239,00 €, výdavky: 13.527,83 €. Zostatok na BÚ CZ ku
koncu roka bol: 6.120,94 €, zostatok v pokladnici CZ: 2.166,68 €. Zostatok
finančných prostriedkov ku koncu roka 2020 celkom: 8.267,62 €.
- V rámci svojich povinností vykonal HV tiež plánovaný rozpočet hospodárenia
na rok 2021, ktorý z dôvodu pandémie nebol predložený na schválenie.
Vyššiemu cirkevnému orgánu sme predložili mínusový rozpočet so schodkom
15.840,00 € z dôvodu plánovanej opravy zborovej siene na fare a opravu
farského príbytku. Pre tieto plánované investície na rok 2021 sme pri rozpočte
financií počítali týmito nákladmi. Podľa presbyterstva, plánuje CZ tento schodok
vykryť pôžičkami od členov CZ a CZ tiaž požiadal o pôžičku aj jeden cirkevný
zbor v Bratislavskom senioráte.
Kontrola záväzkov CZ
Cirkevný zbor má v súčasnosti jeden záväzok, ktorým je bezúročná pôžička od
CZ Svätý Jur z roku 2018 v sume 5.000,- € na dobu 10 rokov so splátkami 500,00
€ ročne a ku koncu roka 2020 boli uhradené dve splátky. T. zn., že ku koncu roka
2020 má CZ pôžičku ešte 4.000,00 €. Okrem tohto záväzku CZ nemá iné
finančné záväzky.
Investície a opravy
V našom cirkevnom zbore neboli v roku 2020 vykonané žiadne investície alebo
väčšie opravy.
Zabezpečovanie finančných prostriedkov.
Finančné prostriedky na budúce investície a opravy boli zabezpečované z darov,
ofier, cirkevného príspevku, pôžičky, a z dotácií.
Na základe žiadostí o dotáciu, vypracované zborovou farárkou, dostal náš CZ
v roku 2020 nasledovné dotácie.
- Od Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia 600,00 € na kúrenie do
zborovej siene na fare.
- Od Mesta Modra vo výške 1.000,00 € na kultúrne podujatie v Zelenom lese,
a 300,00 € na podujatia pre deti a mládež CZ
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Zabezpečenie fin. prostriedkov v rámci CZ bolo tiež realizované z OZ „Poľné
ľalie“. OZ „Poľné ľalie“ získalo v roku 2020 z príspevkov členov a priaznivcov OZ
z 2% z poukázaných daní celkom 885,01 €, t. j. druhá najmenšia čiastka počas
existencie združenia. V minulom roku sa OZ podieľalo na nákladoch kultúrneho
podujatia v Zelenom lese dňa 5.9.2020 a na biblickom tábore pre deti členov CZ.
OZ žiadalo o dotáciu Mesto Modra na letný biblický detský tábor
a obdržalo vo výške 200,00 €.
Od začiatku zaregistrovania získalo OZ z darovaných 2% daní už
14.915,06 €, 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 a iné).
Celkom ku koncu roka 2020 bolo na účte a v pokladnici OZ celkom
1.612,26 €. Časť prostriedkov OZ slúži tiež na prevádzku OZ. Žiadny funkcionár
alebo člen OZ nepoberá za prácu v OZ odmenu. K 31.12.2020 malo občianske
združenie 48 členov, všetko súčasných a vyslúžilých funkcionárov CZ. Pokiaľ má
niekto záujem stať sa členom OZ, môže sa hocikedy prihlásiť. Prvý ročný členský
príspevok je 10,00 €. Ďalšie roky len 3,00 € ročne.
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.
Poďakovanie.
Hospodársky výbor vyjadruje poďakovanie všetkým bratom a sestrám, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na zachovaní a zveľadení majetku
a zabezpečovaní finančných prostriedkov pre n áš cirkevný zbor počas roku
2020. 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 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 2021.
Ubezpečujem Vás tiež, že hospodársky výbor bude aj v budúcnosti dbať na
zákonné hospodárenie v cirkevnom zbore.
V Modre - Kráľovej, 23.05.2021

Ing. Miloslav Ducho
predseda hospodárskeho výboru
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