Stanovy(
Ekonomickej(rady(farnosti((
Prešovskej(gréckokatolíckej(archieparchie((ďalej(len(„Stanovy“)(
(
Čl.(I(
Úvodné(ustanovenia!
!!
1.
2.

3.

4.

!

Ekonomická! rada! farnosti! (ďalej! len! „ERF“)! je! subjektom! bez! právnej! subjektivity,! ktorý! je! zriadený! pri!
každej!farnosti!na!základe!kán.!295!CCEO.!
Tieto!stanovy!definujú!postup!pri:!
a) hospodárení!a!hospodárnom!a!efektívnom!nakladaní!a!správe!majetku!farnosti,!ktorý!zahŕňa:!
Q hnuteľné!a!nehnuteľné!hmotné!veci,!ako!aj!oceniteľné!práva,!
Q finančný!majetok,!
Q pohľadávky.!
b) efektívnom!a!účelnom!uzatváraní!zmlúv!a!iných!záväzkových!vzťahov.!
Hospodárne!a!efektívne!nakladanie!s!majetkom!sa!vzťahuje!na!majetok,!ktorý!je!vo!vlastníctve:!!
a) farnosti,!
b) iných!právnických!osôb,!ktorých!zriaďovateľom!je!farnosť.!!
Pri!hospodárení!s!majetkom,!ktorý!je!vymedzený!v!čl.!I!bod!2!Stanov,!sa!vyžaduje!zachovať!platné!právne!
predpisy! Slovenskej! republiky,! kánonické! normy! CCEO,! nariadenia! eparchiálneho! biskupa! a!zásady!
hospodárenia!farnosti.!!
Čl.(II(
Vymedzenie(pojmov!

!!
1.!! Pod!pojmom!hospodárenie!sa!rozumie!také!právne!a!iné!zaobchádzanie!s!majetkom!právnickej!osoby,!aby!
nedošlo!k!zhoršeniu!jej!ekonomickej!situácie.!!
2.!! Pod!pojmom!úkon!riadneho!hospodárenia!sa!rozumie!nakladanie!s!majetkom,!ktorého!suma!neprekračuje!
10!000!Eur!z!jedného!právneho!úkonu.!
3.!! Pod!pojmom!úkon!mimoriadneho!hospodárenia!sa!rozumie!také!nakladanie!s!majetkom,!ktorého!suma!sa!
rovná!alebo!prekračuje!10!000!Eur.!
4.!! Pod!scudzením!majetku!právnickej!osoby!sa!rozumie!také!nakladanie!s!majetkom,!ktorého!výsledkom!je!
strata!vlastníckeho!práva!k!majetku.!Na!roveň!úkonov!scudzenia!sú!postavené!úkony:!prenájom!majetku,!
pôžička,! ručenie! majetkom! alebo! akýkoľvek! iný! právny! úkon,! ktorý! by! mohol! obmedziť! alebo! ohroziť!
vlastnícke!právo!k!majetku.!
5.! Pod! pojmom! hospodárne! nakladanie! sa! rozumie! minimalizovanie! výdavkov! na! vykonanie! činnosti! alebo!
obstaranie!tovarov,!prác!a!služieb!pri!zachovaní!ich!primeranej!úrovne!a!kvality.!
6.!! Pod! pojmom! efektívne! nakladanie! sa! rozumie! maximalizovanie! výsledkov! činnosti! vo! vzťahu! k! disponiQ
bilným!prostriedkom!(vynaloženým!vstupom).!!
7.!! Pod!pojmom!účelnosť!sa!rozumie!schopnosť!plniť!svoj!cieľ!alebo!dosahovať!požadovaný!úžitok.!!!
(
Čl.(III(
Ekonomická(rada(farnosti(
(
1. ERF!má!najmä!tieto!kompetencie:!
a) je!pomocným!a!poradným!orgánom!!farára,!resp.!administrátora!farnosti!(ďalej!len!farára),!
b) poskytuje!poradenstvo!pri!spravovaní!cirkevného!majetku!farnosti,!
c) ERF!nikdy!nemôže!bez!prítomnosti!farára!zasadať!ani!platne!konať.!!
2.!! ERF!schvaľuje:!!
a) vyúčtovanie!príjmov!a!výdavkov!farnosti!v!zmysle!zásad!hospodárenia!farnosti,!!
b) nakladanie!s!majetkom!farnosti!nad!5.000!Eur,!
c) scudzenie!majetku!a!úkony!postavené!na!roveň!scudzenia!podľa!čl.!II!bod!4!Stanov.!
3.!! ERF!kontroluje:!!
a) nakladanie!s!majetkom!farnosti,!!
b) účtovnú!evidenciu,!t.j.!účtovné!knihy,!účtovné!doklady,!účtovnú!závierku.!!
4.!! ERF!je!povinná:!

a) vypracovať! inventarizáciu! majetku! a!záväzkov.! Inventarizáciou! sa! rozumie! fyzická! a!dokladová!
inventúra!minimálne!raz!ročne,!
b) podľa!potreby!zabezpečovať!materiálne!a!ľudské!zdroje!pre!farnosť,!
c) byť!prítomná!pri!odovzdávaní!a!preberaní!správy!farského!majetku!pri!zmene!farára,!
d) vyžiadať!si!písomný!súhlas!od!eparchiálneho!biskupa!na!úkon!mimoriadneho!hospodárenia!podľa!
čl.!II!bod!3!alebo!pri!scudzením!majetku!a!úkonoch!postavených!na!roveň!scudzenia!podľa!čl.!II!bod!
4!pri!finančnej!hodnote!do!232!357!€,!
e) vyžiadať! si! písomný! súhlas! od! eparchiálneho! biskupa! spolu! so! súhlasom! Ekonomickej! rady!
arcibiskupstva!a!Kolégia!eparchiálnych!konzultorov!na!úkon!mimoriadneho!hospodárenia!podľa!čl.!
II!bod!3!alebo!pri!scudzením!majetku!a!úkonoch!postavených!na!roveň!scudzenia!podľa!čl.!II!bod!4!
pri!finančnej!hodnote!od!232!357!€!do!1!659!695!€,!
f) v!súčinnosti!s!farárom!vykonať!a!včas!odoslať!celý!výnos!vyhlásenej!účelovej!zbierky,!
g) dbať!na!hospodárnosť,!efektívnosť!a!účelovosť!pri!nakladaní!s!majetkom!farnosti,!!
h) nákup! tovarov! a! služieb,! pri! ktorých! sa! predpokladá! výdaj! rovnajúci! sa! alebo! prevyšujúci! sumu!
5.000! €! uskutočniť! prostredníctvom! prieskumu! trhu! (3! cenové! ponuky)! a! archivovať! príslušnú!
dokumentáciu!po!dobu!10!rokov,!
i) zúčastňovať! sa! na! formačných! stretnutiach! členov! farských! rád! organizovaných! arcibiskupstvom,!
minimálne!raz!za!3!roky.!!
(
Čl.(IV(
Orgány(Ekonomickej(rady(farnosti(
(
1.!! Predseda!!
a)(( Predsedom! ERF! je! vždy! farár! farnosti! menovaný! eparchiálnym! biskupom,! ktorý! je! štatutárom!
farnosti!a!koná!v!jej!mene.(
b)!! Predseda!ERF!je!povinný!zvolávať!rokovanie!ERF!minimálne!2!x!ročne.!
c)!! Predseda!ERF!má!povinnosť!zúčastňovať!sa!zasadnutia!ERF!a!má!právo!hlasovať.(
d)!! Farár!sa!môže!poradiť!s!ERF!kedykoľvek!to!považuje!za!potrebné.(
e)!! Farár!ako!štatutár!zodpovedá!za!účtovníctvo!a!vydáva!príkaz!na!vykonanie!inventarizácie!majetku!
a!záväzkov.!
f)!! Farárovi! jedinému! prináleží! právo! zverejniť! prejednané! záležitosti! a! veci! týkajúce! sa! farského!
majetku.!!
(
2.! Pokladník!
a)!! Pokladník!je!člen!ERF,!ktorého!menuje!farár!na!obdobie!5!rokov.!
b)!! Pokladník!vedie!pokladničnú!knihu!a!vkladá!hotovosť!na!účet.!
c)!! Pokladník!má!hmotnú!zodpovednosť!potvrdenú!písomne.!
d)!! Pokladník!je!súčinný!pri!inventarizácii!pokladne,!ktorá!sa!vykonáva!v!zmysle!zásad!hospodárenia.!
e)!! Pokladník!kontroluje!a!zodpovedá!za!preukázateľnosť!výdavkov.!
f)!! Pokladník!má!povinnosť!zúčastňovať!sa!zasadnutia!ERF!a!má!právo!hlasovať.!
g)!! Pokladníkom!by!nemal!byť!farár,!výnimku!môže!udeliť!protopresbyter.(
(
3.! Člen!ERF!
a)!! Členom!ERF!môže!byť!fyzická!osoba,!ktorá!je!spôsobilá!na!právne!úkony,!je!bezúhonná!a!je!vo!veku!
minimálne!21!rokov.!
b)!! Člen!ERF!má!povinnosť!zúčastňovať!sa!zasadnutia!ERF!a!má!právo!hlasovať.!
c)! Člen! ERF! majú! dodržiavať! mlčanlivosť,! okrem! záležitostí,! ktoré! sú! platným! uznesením! uznané! za!
ním!zverejniteľné.!Záväzok!mlčanlivosti!zostáva!v!platnosti!aj!po!skončení!členstva!v!ERF.!
!
Čl.(V(
Voľby(členov(ERF!
!
1. ERF!tvorí!farár!a!zástupcovia!veriacich!(volení!a!menovaní).!
2. V!ERF!má!svoje!zastúpenie!spoločenstvo!veriacich,!ktoré!je!pri!každom!chráme,!resp.!dočasnom!liturgickom!
priestore!patriacom!do!farskej!správy.!
3. Funkčné!obdobie!ERF!trvá!päť!rokov.!Po!uplynutí!doby!5!rokov!má!farár!právo!ERF!rozpustiť.!Rozpustenie!
ERF! vykoná! farár! písomne,! oznámi! to! celej! farnosti! a! dá! na! vedomie! protopresbyterovi.! Ak! farár! ERF!
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nerozpustí!do!60!dní!od!ukončenia!funkčného!obdobia,!automaticky!sa!jej!predlžuje!mandát!na!ďalších!5!
rokov.! Nové! funkčné! obdobie! začína! plynúť! nasledujúci! deň! po! ukončení! predchádzajúceho! funkčného!
obdobia.!!
Po!ukončení!mandátu!člena!ERF!môže!byť!tento!člen!opätovne!zvolený!alebo!menovaný.!!
Všetci! členovia! po! zvolení! resp.! menovaní! do! ERF! zložia! pred! svojím! farárom! sľub,! ktorí! potvrdia!
vlastnoručným! podpisom.! Sľub! skladajú! pred! spoločenstvom! veriacich.! Text! sľubu! tvorí! prílohu! týchto!
Stanov.!
Všetci!členovia!ERF!vykonávajú!svoju!službu!dobrovoľne!a!bezplatne.!
Minimálny! počet! členov! ERF! z! radov! veriacich! musí! byť! traja! vrátane! pokladníka,! maximálny! počet! by!
nemal!byť!viac!ako!9!členov.!Farár!musí!určiť!vždy!nepárny!počet!členov!ERF!(seba!nepočítajúc).!
Kandidátov! na! členov! ERF! navrhujú! veriaci.! Kandidáta! musí! odobriť! farár! a!kandidát! musí! pred! voľbami!
písomne!potvrdiť,!že!kandidatúru!prijíma.!
Farár! môže! zo! svojich! veriacich! pre! ich! odbornosť,! dobré! meno! a! všeobecnú! dôveru! priamo! menovať!
členov!do!ERF.!Farár!sa!opýta!toho,!ktorého!vybral,!či!súhlasí!so!svojim!menovaním!za!člena!ERF.!
Volených!členov!ERF!musí!byť!aspoň!o!jedného!viac,!než!menovaných!členov.!!
Členov! ERF! volia! veriaci! farnosti.! Právo! voliť! má! každý! člen! cirkevnej! obce! po! dovŕšení! veku! 18! rokov.!
Právo!byť!zvolený!má!každý!člen!cirkevnej!obce!po!dovŕšení!veku!21!rokov.!
Členmi!ERF!nemôžu!byť!príbuzní!farára!až!do!4.!stupňa!vrátane!a!ani!členovia!jeho!domácnosti.!
Je!žiadúce,!aby!členovia!ERF!boli!(podľa!možnosti)!prakticky!zbehlí!vo!finančných!a!hospodárskych!veciach.!
Pred!voľbou!farár!určí!počet!členov!ERF!koľkých!je!potrebné!zvoliť!–!počet!mandátov.!Počet!kandidátov!
volieb!musí!byť!vyšší!ako!počet!mandátov.!
Volebnú!komisiu!menuje!farár.!Má!mať!minimálne!3!členov.!!
Volebná! komisia! rozdá! čisté! volebné! lístky! opatrené! pečaťou! farského! úradu! každému! oprávnenému!
voličovi.! Po! zozbieraní! volebných! lístkov! spočíta! hlasy.! Za! zvolených! sa! považujú! tí,! ktorí! získali! najviac!
hlasov.!Volebná!komisia!podpíše!protokol!o!výsledku!volieb.!Protokol!sa!uloží!vo!farskom!archíve.!
Každý!člen!ERF!sa!môže!dobrovoľne!zrieknuť!svojho!členstva.!K!platnosti!zrieknutia!sa!vyžaduje,!aby!bolo!
podané!písomne!a!bolo!prijaté!farárom.!
V! prípade! zrieknutia! sa! členstva! v! ERF! končí! členovi! mandát! menovaním,! zvolením,! resp.! doplnením!
nového!člena,!podľa!toho,!či!bol!chýbajúci!člen!volený!alebo!menovaný.!
Pozbaviť!niekoho!členstva!v!ERF!môže!farár,!len!ak!má!na!to!vážne!a!oprávnené!dôvody,!napr.!ak!člen:!
a) prináša!hospodáreniu!s!cirkevným!majetkom!škodu,!
b) vnáša!do!cirkevného!spoločenstva!chaos,!
c) stratil!dobrú!povesť!vo!farnosti,!
d) sa!nezúčastnil!bez!vážneho!dôvodu!na!troch!po!sebe!nasledujúcich!zasadnutiach!ERF,!
e) bol!pozbavený!spôsobilosti!na!právne!úkony,!alebo!má!vážne!zdravotné!problémy,!ktoré!mu!bránia!
vo!výkone!služby!člena!ERF.!!
Vyžaduje!sa,!aby!si!farár!pri!pozbavení!člena!členstva!v!ERF!vypočul!mienku!ostatných!členov!ERF.!!
Ak!by!sa!pozbavený!členstva!v!ERF!cítil!ukrivdený,!má!právo!sa!obrátiť!na!protopresbytera.!!
V! prípade! pozbavenia! členstva! podľa! čl.! V! bod! 19! Stanov! sa! až! po! schválení! protopresbytera! može!
pristúpiť!k!voľbe!alebo!menovaniu!nového!člena!ERF!Q!podľa!toho!či!pozbavený!členstva!bol!menovaným!
alebo!voleným!členom!ERF.!
V!prípade!pozbavenia!členstva!v!ERF!končí!členovi!mandát!schválením!protopresbytera!podľa!čl.!V!bod!22!
Stanov.!
V!prípade!zrieknutia!sa!členstva!podľa!čl.!V!bod!17!alebo!pozbavenia!členstva!podľa!čl.!V!bod!19,!ak!ide!o!
voleného! člena,! nemusia! sa! konať! doplňujúce! voľby,! ale! po! schválení! ERF! sa! chýbajúci! člen! doplní! na!
základe!výsledkov!posledných!volieb,!to!jest!nasledujúci!kandidát!s!najvyšším!počtom!hlasov.!!
Celú!ERF!môže!farár!rozpustiť,!okrem!dôvodu!podľa!čl.!V!bod!3!Stanov,!iba!z!veľmi!vážnych!dôvodov!(pre!
nefunkčnosť,!zneužívanie!právomoci!atď.),!a!to!iba!s!písomným!súhlasom!eparchiálneho!biskupa.!
Do!troch!mesiacov!od!rozpustenia!ERF,!je!farár!povinný!postarať!sa!o!ustanovenie!novej!ERF.!!
V!prípade!rozpustenia!ERF!končí!členom!mandát!zvolením!novej!ERF.!
ERF!pokračuje!vo!svojej!činnosti!aj!v!prípade!uprázdnenia!funkcie!farára,!a!to!pod!vedením!kňaza,!ktorého!
eparchiálny!biskup!poveril!dočasnou!správou!farnosti.!!
Aktuálny!zoznam!členov!ERF!s!kontaktmi!má!byť!uložený!v!archíve!farnosti!a!je!predmetom!odovzdávania!
farnosti.!

Čl.(VI(
Zasadania(ERF(
!
1.
2.
3.
4.

Zasadanie!ERF!zvoláva!farár,!kedykoľvek!si!to!okolnosti!vyžadujú,!minimálne!2!x!ročne.!
Na!zasadnutie!ERF!musia!byť!pozvaní!všetci!členovia.!!
Pre!uznášania!schopnosť!zasadania!ERF!sa!vyžaduje!prítomnosť!viac!ako!polovice!členov.!!
Rokovaniam! ERF! predsedá! farár.! Bez! neho! sa! nesmie! uskutočniť! žiadne! zasadnutie.! Uznesenia! ERF! bez!
schválenia!farára!sú!neplatné.!
Otázky!a!témy!na!prerokovanie!predkladá!farár!a!prijíma!tie,!ktoré!predložia!členovia!rady.!Zasadanie!ERF!
je!neverejné.!
Za!prijaté!sa!považuje!to,!za!čo!hlasuje!nadpolovičná!väčšina!prítomných!členov!ERF.!Ak!by!pri!hlasovaní!
došlo!k!rovnosti,!o!veci!rozhodne!farár.!
Ak! väčšina! členov! žiada! o! nejakej! veci! tajné! hlasovanie,! je! potrebné! to! rešpektovať.! O! tajnom! hlasovaní!
môže!rozhodnúť!aj!farár.!
Člen! ERF! sa! nemôže! zúčastniť! hlasovania,! ak! sa! uznesenie! týka! jeho! samotného,! jeho! manželského!
partnera,!jeho!príbuzných,!alebo!ním!zastúpených!či!splnomocnených!osôb,!ktorým!by!z!tohto!uznesenia!
vznikol! úžitok! alebo! škoda.! Ak! takéto! predpoklady! existujú,! ERF! hlasuje! bez! účasti! člena,! ktorého! sa! to!
týka.!Ak!by!hlasoval,!je!také!hlasovanie!neplatné.!
Rozhodnutia! ERF! nemajú! pre! farára! povahu! povinnosti,! ale! iba! poradenstva,! pokiaľ! nie! je! v! týchto!
stanovách,!alebo!vo!všeobecnom!alebo!partikulárnom!práve!uvedené!inak.!
Ak!je!vo!všeobecnom!alebo!partikulárnom!práve!uvedené,!že!farár!je!povinný!k!platnosti!určitého!úkonu!
mať!súhlas!ERF,!potom!je!povinný!zvolať!rokovanie!ERF!a!dať!o!záležitosti!hlasovať.!!
V!závažných!rozporoch!má!ERF!povinnosť!!informovať!protopresbytera,!ktorý!záležitosť!vyrieši.!V!prípade,!
že!farár!je!protopresbyterom,!vec!sa!má!predložiť!protosynkelovi.!!
Farár!môže!na!rokovanie!ERF!okrem!členov!prizvať!i!iné!osoby,!ak!si!to!okolnosti!vyžadujú.!!
Kaplán!nie!je!členom!ERF.!Je!však!vhodné!prizvať!ho!na!jednotlivé!zasadania,!aby!sa!oboznámili!s!vedením!
farnosti.!Pri!hlasovaní!nemá!žiaden!hlas.!
Zo!zasadaní!sa!vyhotovuje!zápisnica.!Zapisovateľa!určí!farár.!Zápisnicu!podpisuje!farár!a!dvaja!členovia!ERF.!
Zápisnice!sa!archivujú.!!
Zápisnica!musí!obsahovať!minimálne:!!
a) dátum!a!miesto!zasadania,!
b) prezenčnú!listinu,!
c) program!zasadnutia!a!prijaté!uznesenia.!!
Farár!je!povinný!vypočuť!si!vopred!stanovisko!ERF!v!týchto!prípadoch:!
a)!! pri!zámere!prestavby!interiéru!alebo!exteriéru!chrámu!alebo!farskej!budovy,!
b)!! pri!nakladaní!s!majetkom!farnosti!od!2.000!do!5.000!Eur,!
c)! pri!zámere!opravy,!resp.!reštaurovania!hnuteľnej!alebo!nehnuteľnej!kultúrnej!pamiatky,!
d)!! pri!stanovení!spravodlivej!odmeny!pre!farských!zamestnancov.!
Farár!je!povinný!mať!písomné!súhlasné!stanovisko!ERF!v!týchto!prípadoch:!
a)!! pri!nakladaní!s!majetkom!farnosti!nad!5.000!Eur,!
b)!! pri!stavbe!nového!chrámu,!alebo!farskej!budovy,!
c)!! pri!scudzení!majetku!a!úkonoch!postavených!na!roveň!scudzenia!podľa!čl.!II!bod!4!Stanov.!

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.!!

17.!!

!
Čl.(VII(
Filiálna(ekonomická(rada!
(
1.
2.
3.
4.

Pri!každom!filiálnom!chráme,!resp.!dočasnom!liturgickom!priestore!(ďalej!len!filiálnom!chráme)!patriacom!
do!farskej!pôsobnosti!má!byť!minimálne!3Qčlenná!Filiálna!ekonomická!rada!(ďalej!len!FER).!
FER!si!zo!svojho!stredu!zvolí!tajomníka,!ktorý!ju!zastupuje!v!ERF!a!je!jej!riadnym!členom.!
Ostatné!ustanovenia!ohľadom!orgánov,!voľby!a!zasadania!FER!platia!ako!pre!ERF.!!!
Minimálne!raz!ročne,!zväčša!na!konci!alebo!začiatku!kalendárneho!roka,!sa!koná!výročné!zasadnutie!ERF!
na!ktoré!sú!okrem!členov!ERF!pozvaní!aj!členovia!FER.!Pomerné!zastúpenie!členov!FER!na!tomto!zasadnutí!
stanoví! farár! svojím! slobodným! rozhodnutím,! berúc! pritom! do! úvahy! počet! veriacich! pri! jednotlivých!
chrámoch!farnosti.!

!
(
(

Čl.(VIII(
Ostatné(ustanovenia!
!
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ERF!v!prípade!potreby!konzultuje!svoje!rozhodnutia!s!Pastoračnou!radou!farnosti!(PRF).!
Najneskôr!do!31.!januára!ERF!prerokuje!po!konzultácii!s!Pastoračnou!radou!farnosti!rozpočet!na!daný!rok.!!
Členovia!ERF!jednotlivo!i!kolektívne!majú!bezodkladne!informovať!svojho!farára!o!závažných!okolnostiach!
vo!farnosti.!
V! prípade! akejkoľvek! pochybnosti! ohľadom! ustanovení! Štatútu! ERF! sa! farár! písomne! obráti! na!
protopresbytera.!!
(
Čl.(IX(
Kontrolný(orgán(!
!
Kontrolu!hospodárenia!farnosti!môže!vykonať!eparchiálny!biskup,!synkel!pre!ekonomiku,!protopresbyter,!
alebo!Ekonomická!rada!ABU,!príp.!iná!eparchiálnym!biskupom!menovaná!kontrolná!komisia.!
Uvedené!osoby!podľa!čl.!IX!bod!1!Stanov!majú!právo!nariadiť!farárovi,!aby!zvolal!mimoriadne!zasadnutie!
ERF!a!majú!právo!byť!na!ňom!prítomní.!!
Protopresbyter!zo!svojho!úradu!vykonáva!aj!pravidelnú!kontrolnú!činnosť!hospodárenia!farnosti.!
Každý!veriaci!má!právo!v!prípade!podozrenia!z!nehospodárneho!alebo!neefektívneho!nakladania!a!správy!
majetku!farnosti!obrátiť!sa!na!svojho!protopresbytera.!

!

1.
2.
3.
4.
5.

Čl.(X(
Záverečné(ustanovenia(
(
Tieto!Stanovy!nadobúdajú!účinnosť!nasledujúci!deň!po!ich!publikovaní!v!Obežníku!ABÚ.!
Dňom! nadobudnutia! účinnosti! týchto! Stanov! strácajú! platnosť! Stanovy! pre! hospodárske! rady! farností!
prešovskej!gr.!kat.!diecézy!publikované!23.10.2000,!pod!č.!2709/2000.!
Ak! už! boli! vo! farnostiach! ustanovené! HRF! podľa! Stanov! z! roku! 2000! a! sú! funkčné,! môžu! pokračovať! vo!
svojej!činnosti!do!konca!funkčného!obdobia.!!
Kde! nie! sú! ustanovené!ERF,!je! nevyhnutné!promptne!pristúpiť!k! ich!vytvoreniu! podľa!ustanovení!týchto!
Stanov,!najneskôr!do!3!mesiacov!od!nadobudnutia!ich!účinnosti.!
Vydanie! týchto! Stanov! je! potrebné! vhodnou! formou! oznámiť! veriacim.! Zvlášť! členovia! a! kandidáti! na!
členstvo!v!ERF!sa!so!Stanovami!majú!podrobne!oboznámiť.!!!

!
V!Prešove,!dňa!15.04.2015!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
Prílohy!Stanov!ERF:!
!
1. Prísaha!člena!Ekonomickej!rady!farnosti!
2. Zásady!hospodárenia!farnosti!Prešovskej!gréckokatolíckej!archieparchie!s!prílohami!

'

PRÍLOHA(č.(1(
Stanov'Ekonomickej'rady'farnosti'Prešovskej'gréckokatolíckej'archieparchie'
Prísaha(člena(Ekonomickej(rady(farnosti(

Ja' (meno' a' priezvisko),' prisahám' na' toto' sväté' Evanjelium,' že' budem' príkladným' členom'
Ekonomickej' rady' farnosti' (názov' farnosti)' a' budem' nápomocný' pri' starostlivosti' a'
zveľaďovaní' cirkevného' majetku' v'zmysle' predpisov' kanonického' práva,' v'súlade'
s'ustanoveniami' prešovského' arcibiskupa' a' metropolitu' a' v' jednote' a' spolupráci' so' svojím'
farárom'/'správcom'farnosti'a'ich'nástupcami.''
Tak'mi'pomáhaj'Bože,'v'Trojici'svätej'jediný,'a'všetci'svätí.'Amen.'

'

PRÍLOHA(č.(2(
Stanov'Ekonomickej'rady'farnosti'Prešovskej'gréckokatolíckej'archieparchie'
Zásady(hospodárenia(farnosti(Prešovskej(gréckokatolíckej(archieparchie(

'

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Čl.(I(
Úvodné(ustanovenia(
(
Nakladanie' s'majetkom' gréckokatolíckej' farnosti' (ďalej' GKF)' určuje' tento' hmotnoFprávny'
predpis,' ktorý' uložil' eparchiálny' biskup' všetkým' farnostiam' Prešovskej' gréckokatolíckej'
archieparchie.'
GKF'je'právnická'osoba,'samostatne'hospodári's'vlastným'majetkom'a'vlastnými'príjmami.'
Štatutárnym' orgánom' GKF' je' farár,' resp.' administrátor' farnosti' (ďalej' len' farár),' ktorý' riadi'
činnosť'farnosti'a'koná'v'jej'mene.'Rozhoduje'o'všetkých'záležitostiach'GKF,'ak'nie'sú'vyhradené'
eparchiálnemu' biskupovi,' prípadne' do' pôsobnosti' Ekonomickej' rady' farnosti' v'zmysle' Stanov'
alebo'iných'orgánov'v'zmysle'CCEO.'
Ekonomická'rada'farnosti'sa'riadi'Stanovami'Ekonomickej'rady'farnosti.'
Finančné'účtovníctvo'je'základným'zdrojom'informácií'pre'riadenie'GKF:!
a) hospodárenie' na' jednotlivé' nákladové' strediská' (fara,' chrámy,' pastoračná' činnosť'
a'ekonomická'činnosť),'
b) jednotlivých'zdrojov'financovania'projektov'(verejné,'súkromné,'vlastná'činnosť...),'
c) finančného'toku'projektov'a'ich'vecné'plnenie,'
d) zdaňovaných,' nezdaňovaných' príjmov' a' k' nim' použité' výdavky' na' hlavnú' činnosť,'
ekonomickú'i'podnikateľskú'činnosť,'ak'GKF'podniká.'
(
Čl.(II(
Majetok(GKF(
(
Majetok'GKF'sú'veci'vo'vlastníctve'GKF'a'jej'majetkové'práva's'právom'hospodárenia.''Tvoria'ho:''
a) hnuteľný'a'nehnuteľný'majetok,''
b) finančný'majetok,'''
c) pohľadávky.'
Majetok'GKF'sa'využíva'na'plnenie'úloh'farnosti,'a'to:'
a) na'hlavnú'činnosť'F'poskytovanie'duchovných'a'hmotných'služieb'pre'farníkov,'
b) na'správu'a'údržbu'hnuteľných'a'nehnuteľných'vecí,'
c) na'ekonomickú'činnosť.'
Majetkom' GKF' sa' stávajú' príjmy' nadobúdané' podľa' článku' III' a'hnuteľné' a'nehnuteľné' veci'
nevyhnutne' potrebné' na' výkon' správy' farnosti' a'na' plnenie' úloh' farnosti.' Príjmy' uvedené'
v'článku' III' sú' prostriedky' farnosti' a' používajú' sa' na' financovanie' potrieb' farnosti' a'úhrad'
záväzkov'vyplývajúcich'z'úloh'farnosti'podľa'článku'IV.'
Doplnkovou' činnosťou' farnosti' môže' byť' ekonomická' činnosť,' z'ktorej' príjmy' tvoria' doplnkový'
zdroj'financovania'GKF.''
Finančný' majetok' farnosti' tvoria' peniaze' v'hotovosti' a'peniaze' v'peňažných' ústavoch,' vrátane'
filiálok.''
Každá'farnosť'má'zriadený'účet'v'peňažnom'ústave.'Účet'v'peňažnom'ústave'môže'mať'zriadená'
aj'filiálka'pod'menom'GKF.''
Pokladničný'limit'v'pokladni'(aj'filiálnej)'je'do'1'000'eur,'nad'tento'limit'sa'hotovosť'odvádza'na'
účet'v'peňažnom'ústave.'
Finančný' majetok' farnosti,' hlavne' účty' v'peňažných' ústavoch' a'vkladné' knižky,' nemôže' byť'
vedený'na'mená'fyzických'osôb.'
(
(
(
(
1

Čl.(III(
Príjmy(farnosti(
(1) Príjmy'farnosti'tvoria:'
a) peňažné'dary'a'príspevky'od'fyzických'alebo'od'právnických'osôb,'
b) príspevky'arcibiskupstva,'
c) príspevky,'granty,'dotácie,'
d) príjmy'z'chrámových'zbierok,'
e) dedičstvo'v'peňažnej'forme'alebo'príjem'z'predaja'dedičstva'získaného'v'inej'forme,'
f) príjmy'z'urbariátu,'
g) z'vlastnej'ekonomickej'činnosti.'
(2) Ekonomickú'činnosť'farnosti'tvoria:'
a) príjem'z'nájomného,'
b) príjem'z'predaného'majetku,'
c) príjem'z'organizovania'pastoračných'podujatí,'
d) príjem'z'predaja'literatúry,'
e) úroky'z'peňažných'vkladov'v'bankách,'
f) príjem'z'likvidačného'zostatku'iných'cirkevných'organizácií.'
(
Čl.(IV(
Výdavky(farnosti(
(1) Výdavky'farnosti'tvoria'finančné'zabezpečenie'pre:'
a) cirkevné'záležitosti''
1. výkon'kultu'(duchovné'služby),'
2. obstarávanie' a' údržba' vnútorného' zariadenia' chrámov' a' zabezpečenie' všetkého'
potrebného'k'bohoslužbám,'
3. náklady'na'pastoračnú'činnosť'farnosti'(misie,'práca's'deťmi'a'mládežou,'katechizácia'
dospelých,'starostlivosť'o'starých'a'nemocných,'kurzy,'školenia'a'pod.),'
4. ostatné.'
b) prevádzku'farnosti'(chrámy'a'farské'objekty)''
1. údržba'chrámov'a'farských'objektov,'
2. mzdové'náklady'a'príspevky,'
3. energie,'
4. materiálové'náklady,'
5. cestovné'náklady,'
6. poistenie'majetku,'
7. ostatné'náklady.'
c) príspevky'farnosti'pre'kňaza'(farár,'kaplán,'diakon)'
1. náklady'na'energie'(inkaso),''
2. telefón,''
3. prípadne'príspevky'na'cestovné,'
4. náklady'na'sťahovanie'kňaza.'
d) ekonomickú'činnosť'farnosti'
1. prenájom'a'predaj'nehnuteľného'a'hnuteľného'majetku,'
2. hospodárenie's'lesmi.'
(2) Realizácia' zbierok' vyhlásených' arcibiskupstvom' a' včasné' odoslanie' ich' výnosu' do' fondov'
zriadených'arcibiskupstvom.'
(
Čl.(V(
Účtovníctvo(farnosti(
(1) Účtovníctvo'GKF'sa'riadi'zákonom'431/2002'Z.'z.'o'účtovníctve'v'znení'neskorších'predpisov.!
(2) Tento'zákon'upravuje!
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(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

a) rozsah,'spôsob'a'preukázateľnosť'vedenia'účtovníctva'právnických'osôb,'
b) rozsah,'obsah'a'preukázateľnosť'účtovnej'závierky,!!
c) register'účtovných'závierok.!
Cieľom'účtovníctva'je'prezentácia'verného'a'pravdivého'obrazu'účtovnej'jednotky'F'GKF.'!
Špecifické'pre'GKF,'je'dosahovanie'tohto'cieľa'z'niekoľkých'hľadísk:!
a) z'hľadiska'účtovného,'
b) z'hľadiska'daňového,'
c) z'hľadiska'viaczdrojového'financovania.'
GKF' účtuje' v'sústave' jednoduchého' účtovníctva,' ak' nepodniká' a'riadi' sa' postupmi' účtovania'
podľa'opatrenia'MF'SR'č.'MF/24975/2010F74'v'znení'neskorších'predpisov'.'
Ak'GKF'podniká'na'základe'živnostenského'oprávnenia,'účtuje'v'sústave'podvojného'účtovníctva'
a'riadi' sa' postupmi' účtovania' podľa' opatrenia' MF' SR' č.' MF/' 24342/2007F74' v'znení' neskorších'
predpisov.'Podnikať'môže'len'na'základe'súhlasu'eparchiálneho'biskupa.'
Účtovníctvo'GKF'sa'vedie'ako'celok,'vrátane'filiálok.'Filiálky'sa'účtujú'ako'samostatné'nákladové'
strediská.'
Účtovným'obdobím'je'jeden'kalendárny'rok.'
Účtovníctvo' farností' Prešovskej' gréckokatolíckej' archieparchie' sa' spracuváva' centrálne' podľa'
nariadenia'eparchiálneho'biskupa.'
(
Čl.(VI(
Účtovné(knihy,(účtovné(doklady(GKF(

(1) Účtovné'knihy'sa'vedú'na'mieste'centrálneho'vedenia'účtovníctva'farnosti.'
(2) Účtovné'knihy'v'sústave'jednoduchého'účtovníctva'sú:'
a) peňažný'denník,'ktorý'obsahuje'údaje'o''
• stave'peňažných'prostriedkov'v'hotovosti'a'na'účtoch'v'bankách'
• príjmoch' v' účtovnom' období' a' v' členení' potrebnom' na' zistenie' základu' dane' z'príjmov'
a'pre'potreby'cirkvi,''
• výdavkoch'v'účtovnom'období'a'v'členení'potrebnom'na'zistenie'základu'dane'z'príjmov'
a'pre'potreby'cirkvi,''
• priebežných' položkách' zachytávajúcich' pohyby' peňažných' prostriedkov' medzi' bankami'
a'medzi' pokladňou' a' bankou,' ktoré' nie' sú' ešte' príjmom' alebo' výdavkom' zachytenom'
v'podrobnom'členení.'
b) kniha'pohľadávok,'ktorá'obsahuje'najmä'údaje''
• o'dlžníkoch'(z'vystavených'faktúr'voči'odberateľom,'napr.'z'nájomného,'predaja'majetku'
a'pod.),''
• o'ostatných' pohľadávkach' v'peňažnom' vyjadrení' (podľa' zmlúv,' ak' nie' je' vystavená'
faktúra'a'pod.),''
• o' poskytnutých' preddavkoch' (zálohové' platby' –' zaplatená' záloha' dodávateľovi,' ale'
nedodaný'tovar,'resp.'nedodaná'služba),''
• o'poskytnutých'pôžičkách,''
• o'pohľadávkach'dane'z'príjmov,'o'pohľadávkach'nepriamych'daní,'ako'je'daň'z'pridanej'
hodnoty'voči'daňovému'úradu,'
• o'pohľadávkach'voči'Sociálnej'poisťovni'a'príslušnej'zdravotnej'poisťovni.'
c) kniha'záväzkov,'ktorá'obsahuje'najmä'údaje''
• o'veriteľoch'(neuhradené'dodávateľské'faktúry),''
• o' výške' záväzku' v'peňažnom' vyjadrení' (záväzky' voči' Ordinariátu,' záväzky' voči'
Podpornému' fondu,' ostatné' záväzky' podľa' zmlúv,' ak' nie' je' vystavená' dodávateľská'
faktúra,),''
• o' prijatých' preddavkoch' (prijatá' záloha' vopred,' napr.' za' nájom,' záloha' vopred' za'
predaný'materiál'a'pod.),''
• o'prijatých'úveroch'a'pôžičkách,''
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o'záväzkoch'dane'z'príjmov'v'prípade'povinnosti'voči'daňovému'úradu,'nepriamych'daní'
a'poplatkov'voči'miestnej'samospráve'a'dani'z'pridanej'hodnoty'
• o'záväzkoch'voči'zamestnancom,''
• o'záväzkoch'voči'Sociálnej'poisťovni'a'príslušnej'zdravotnej'poisťovni.'
d) pomocné' knihy,' ktoré' sú' potrebné' na' preukazovanie' a'vykazovanie' v'účtovnej' závierke' (aj'
pre'potreby'cirkvi).'Jedná'sa'napríklad''
• o'kartách'dlhodobého'majetku,''
• o'pohybe'zásob,''
• o'pomocnej'knihe'z'pracovnoprávnych'vzťahov,'
• o'účelových'zbierkach'pre'potreby'cirkvi,'
• o'evidencií'darov'podľa'členenia'na'dary''
F od'fyzických'osôb'
F od'právnických'osôb'
F zo'zahraničia'
• o'evidencií'dotácií'podľa'členenia'na''
F dotácie'zo'samospráv'(obec,'mesto,'VÚC)'
F dotácie'zo'štátneho'rozpočtu'(ministerstvá,'úrad'vlády'a'pod.)'
F dotácie'z'fondov'Európskej'únie'
• o'evidencií'účelových'zbierok'podľa'členenia'na''
F Zbierka'na'GTF'PU'a'školy'
F Zbierka'na'Charitu'–'jar'
F Zbierka'na'Podporný'fond'I.'
F Zbierka'na'Seminár'I.'
F Zbierka'pri'Božom'hrobe'
F Zbierka'na'masmédiá'
F Zbierka'dobročinné'diela'sv.'Otca'
F Zbierka'na'Svojpomocný'fond'
F Zbierka'na'Katechizáciu'a'katolícke'školy'
F Zbierka'na'Seminár'II.'
F Zbierka'na'misie'
F Zbierka'na'Podporný'fond'II.'
F Zbierka'na'Charitu'–'jeseň'
• Iné'účelové'zbierky'
Členenie'peňažného'denníka'je'podľa'usmernenia'Konferencie'biskupov'Slovenska'z'roku'2008.'
Deň'uskutočnenia'účtovného'prípadu'je'deň,'keď'došlo'k'zmene'v'majetku,'záväzkoch,'príjmoch'
alebo'výdavkoch.'Túto'zmenu'je'potrebné'v'zmysle'zákona'o'účtovníctve'zaznamenať.'
Každý'účtovný'prípad'je'prísne'dokladovateľný.'To'znamená,'že'na'každý'účtovný'prípad'musíme'
mať'účtovný'doklad,'ktorý'musí'mať'náležitosti'podľa'§'10'zákona'o'účtovníctve.'
Účtovný' doklad' je' preukázateľný' účtovný' záznam,' ktorý' v'jednoduchom' účtovníctve' musí'
obsahovať:'
a) slovné'a'číselné'označenie'účtovného'dokladu,'
b) obsah'účtovného'prípadu'a'označenie'jeho'účastníkov,'
c) peňažnú'sumu'alebo'údaj'o'cene'za'mernú'jednotku'a'vyjadrenie'množstva,'
d) dátum'vyhotovenia'účtovného'dokladu,'
e) dátum''uskutočnenia''účtovného''prípadu,'''ak''nie''je''zhodný's'dátumom'vyhotovenia,'
f) podpisový' záznam' osoby' (podľa' §' 32' ods.' 3' zákona' o' účtovníctve)' zodpovednej' za' účtovný'
prípad' v' účtovnej' jednotke' (zodpovednosť' po' vecnej' stránke)' a'podpisový' záznam' osoby'
zodpovednej' ' za' jeho' zaúčtovanie' (zodpovednosť' po' formálnej' stránke).' Tieto' podpisové'
záznamy'sa'dopĺňajú'na'doklady,'ktoré'prichádzajú,'resp.'sa'vystavujú'dodatočne.'
Osoba'zodpovedná'za'účtovný'prípad'je'farár.'
Osoba'zodpovedná'za'zaúčtovanie'je'účtovník'z'miesta'centrálneho'spracovania'účtovníctva.'
Druhy'dokladov:'
a) dodávateľské'faktúry'(externé'doklady),'
•

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
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b)
c)
d)
e)

odberateľské'faktúry'(interné'doklady),'
bankové'výpisy'(externé'doklady),'
príjmové'a'výdavkové'pokladničné'doklady'(interné'doklady)'a'
interné'doklady,'ktoré'sa'vystavujú'na'základe'rôznych'účtovných'prípadov,'na'ktoré'nie'sú'
vyššie' pomenované' doklady,' ako' sú' zúčtovateľné' mzdové' listiny,' zmluvy,' zápočty' záväzkov'
a'pohľadávok,'odpisy'majetku'a'podobne.'
(10)Hospodárenie'GKF'sa'člení'podľa'nákladových'stredísk'na:'
a) prevádzka'fary'
b) prevádzka'farského'chrámu'
c) prevádzka'filiálnych'chrámov,'každý'samostatne,'
d) pastoračná'činnosť,'
e) ekonomická'činnosť.'
(
Čl.(VII(
Povinnosti(farára(pri(vedení(účtovníctva(
(1) Farár'je'povinný'do'konca'nasledujúceho'mesiaca'po'ukončení'kvartálu'odovzdať'všetky'účtovné'
doklady' na' spracovanie' na' miesto' centrálneho' vedenia' účtovníctva' farností.' V'jednotlivých'
prípadoch'sa'môže'z'vážnych'dôvodov'po'dohode'určiť'iný'termín.'
(2) Medzi' účtovné' doklady' a'preukázateľné' podklady' k'vystaveniu' interných' a'pokladničných'
dokladov,'ktoré'farár'odovzdáva,'patria:'
a) dodávateľské'faktúry,'
b) odberateľské'faktúry,'
c) bankové'výpisy,'
d) zmluvy'–'darovacie,'o'prijatej'či'poskytnutej'pôžičke,'
e) pokladničná'kniha'a'doklady'preukázateľnosti'výdavku'platby'v'hotovosti,'ako'sú'bločky'z'ERP'
a'doklady'o'platbe'v'hotovosti.''
(3) Pokladničná' kniha' obsahuje' len' príjmy' a'výdavky' v'hotovosti,' nezapisujú' sa' do' nej' pohyby'
z'bankového'účtu.'
(4) Doklady,'ktoré'farár'odovzdáva,''nie'sú'nalepené,'ani'zospinkované,'iba'chronologicky'za'sebou'
zoradené'podľa'nákladových'stredísk'a'zopnuté'zasúvacou'sponkou.''
(5) Všetky'doklady,'ktoré'farár'predkladá,'sú'originálne'písomnosti,'okrem'odberateľských'faktúr,'pri'
ktorých'originál'sa'odovzdáva'odberateľovi.'''
(6) Na'rubovej'strane'dokladov'je'označené'miesto,'prípadne'účel'použitia'z'dôvodu'vedenia'príjmov'
a'výdavkov'na'jednotlivé'nákladové'strediská,'vrátane'filiálok.'
(7) V'prípade' získania' finančných' príspevkov,' dotácií' a' grantov' na' činnosť' farnosti' od' rôznych'
nadácií,' zo' štátneho' rozpočtu,' z' rozpočtu' samospráv' je' povinnosťou' farára' vopred' konzultovať'
zmluvy' s'miestom' centrálneho' spracovania' účtovníctva' z'dôvodu' eliminácie' nesprávnych'
postupov' pri' čerpaní' finančných' prostriedkov.' V'prípade' nedodržania' podmienok' zmluvy' hrozí'
farnosti'vrátenie'získaných'prostriedkov.''
(
Čl.(VIII(
Účtovná(závierka(a(správa(o(hospodárení(farnosti(
(1) GKC' má' povinnosť' zostaviť' účtovnú' závierku,' ktorá' vyplýva' zo' zákona' č.' 431/2002' Z.z.'
o'účtovníctve' v'znení' neskorších' predpisov' najneskoršie' do' 31.3.' nasledujúceho' účtovného'
obdobia.'
(2) Účtovná'závierka'má'dve'časti:'
a) Prípravné' práce' pred' uzatvorením' účtovných' kníh' so' samotnou' účtovnou' uzávierkou,' či' už'
v'sústave'jednoduchého'alebo'podvojného'účtovníctva.''
b) Zostavenie' účtovnej' závierky' vo' forme' výkazov' a's' ňou' spojené' ďalšie' povinnosti' F' Správa'
o'hospodárení'a'daňové'priznanie'k'dani'z'príjmu'právnických'osôb,'ak'má'farnosť'povinnosť'
podávať'daňové'priznanie.'
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(3) Prípravné' práce' pred' uzatvorením' účtovných' kníh' pozostávajú' hlavne' z'inventarizácie' majetku'
a'záväzkov.'Inventarizácia'podľa'zákona'o'účtovníctve'sa'vykonáva'podľa'§'6'ods.'3'bez'rozdielu'
na' použitý' systém' účtovania,' či' v'systéme' podvojného' účtovníctva,' či' v'systéme' jednoduchého'
účtovníctva.'Vykonanie'inventarizácie'je'jednou'z'dvoch'podmienok'preukázateľnosti'účtovníctva'
podľa'§'8'ods.'4'zákona'o'účtovníctve.''
(4) Inventarizáciou'sa'overuje'či'stav'majetku,'záväzkov'a'rozdielu'majetku'a'záväzkov'v'účtovníctve'
zodpovedá'skutočnosti.'
(5) Postup'prác'pri'inventarizácií:'
a) Inventarizácia' začína' príkazom' štatutárneho' zástupcu' (farára)' na' výkon' inventúr' pred'
začatím'inventarizácie.''
b) Poverené' zodpovedné' osoby' vykonávajú' inventúru,' ktorú' zachytávajú' na' inventúrnom'
súpise.'Inventúra'je'proces'zisťovania'skutočného'stavu'majetku,'záväzkov,'vlastného'imania'
a'to''
• fyzickou'inventúrou'–'fyzickým'overovaním'(spočítaním,'meraním,'vážením,'a'pod.)'
• dokladovou'inventúrou'–'overovaním'podľa'dokladov'(napr.'pri'pohľadávkach,'záväzkoch'
a'pod.)'
• kombináciou'obidvoch'spôsobov'
c) Porovnanie'skutočného'stavu'so'stavom'účtovným'
d) Výsledky'porovnania'sa'uvedú'v'inventarizačnom'zápise,'ktorý'rieši:'
• výsledky'porovnávania'skutočného'stavu'so'stavom'účtovným'
• zistenie'inventarizačných'rozdielov'
• vysporiadanie'inventarizačných'rozdielov.'
(6) Vzory' príkazu' na' výkon' inventúr,' inventúrny' súpis' a'inventarizačný' zápis' tvoria' prílohu' tohto'
hmotnoFprávneho'predpisu.'
(7) Časový'horizont'inventarizácie'podľa'zákona'o'účtovníctve'§'29'ods.'3:'
a) Pri' dlhodobom' hmotnom' majetku' okrem' zásob' a'peňažných' prostriedkov' v'hotovosti' môže'
účtovná'jednotka'vykonať'inventarizáciu''v'inej'lehote,'ktorá'však'nesmie'prekročiť'dva'roky.''
b) Peňažné'prostriedky'v'hotovosti'musí'účtovná'jednotka'inventarizovať'najmenej'štyrikrát'za'
účtovné'obdobie'
c) Fyzickú' inventúru' hmotného' majetku' okrem' zásob,' ktorú' nemožno' vykonať' ku' dňu,' ku'
ktorému' sa' zostavuje' účtovná' závierka,' možno' vykonávať' v' priebehu' posledných' troch'
mesiacov' ' účtovného' obdobia,' prípadne' ' v' ' prvom' ' mesiaci' nasledujúceho' účtovného'
obdobia.'
d) Fyzickú'inventúru'zásob'môže'účtovná'jednotka'vykonávať'kedykoľvek'v'priebehu'účtovného'
obdobia.''
e) Stav'hmotného'majetku'sa'musí'preukázať'ku'dňu,'ku'ktorému'sa'zostavuje'účtovná'závierka,'
údajmi' fyzickej' inventúry' upravenými' o' prírastky' a' úbytky' uvedeného' majetku' za' dobu' od'
ukončenia' fyzickej' inventúry' do' konca' účtovného' obdobia,' prípadne' za' dobu' od' začiatku'
nasledujúceho' účtovného' obdobia' do' dňa' ukončenia' fyzickej' inventúry' v' prvom' mesiaci'
tohto'účtovného'obdobia.'
(8) Za'výkon'inventarizácie'zodpovedá'Ekonomická'rada'farnosti'v'zmysle'jej'stanov.'
(9) Súčasťou' účtovnej' závierky' je' výkaz' o'hospodárení' farnosti' podľa' jednotlivých' nákladových'
stredísk.'Farár's'týmto'výkazom'oboznámi'svojich'veriacich'po'uzatvorení'účtovnej'závierky,'resp.'
s'jeho'stručnou'formou'po'skončení'kalendárneho'roka.'''
(10)Spoločné'náklady'na'prevádzku'farnosti'sa'rozpočítavajú'buď'pomerom'podľa'počtu'veriacich'pri'
farskom'chráme,' filiálnych'chrámoch'a'dočasných'liturgických'priestorov,'alebo'iným'pomerom'
schváleným'Ekonomickou'radou'farnosti.'
(
Čl.(IX(
Vnútorná(finančná(kontrola(
(1) Vnútornou'finančnou'kontrolou'sa'rozumie'súhrn'činností,'ktorými'sa'overuje'
a) nakladanie's'majetkom'GKF,'
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b) dodržiavanie'všeobecne'záväzných'právnych'predpisov'pri'hospodárení'v'súlade's'právnymi'
normami' Slovenskej' republiky,' platnými' kánonickými' normami' CCEO' a'zásadami'
hospodárenia'GKF,'
c) splnenie' podmienok' na' poskytnutie' verejných' prostriedkov' (z' rozpočtu' samospráv,' zo'
štátneho'rozpočtu,'z'fondov'Európskej'únie),'
d) splnenie'opatrení'prijatých'na'nápravu'nedostatkov'zistených'vnútornou'finančnou'kontrolou'
a'na'odstránenie'príčin'ich'vzniku.'
(2) Vnútorná'finančná'kontrola'sa'zabezpečuje'v'zmysle'Stanov'ERF'článok'9.'
(3) Pre'vnútornú'finančnú'kontrolu'verejných'financií'platí'interný'predpis,'ktorý'tvorí'prílohu'tohto'
hmotnoprávneho'predpisu.'
(
Čl.(X(
Záverečné(ustanovenia(
(1) Tento'vnútorný'hmotnoprávny'predpis'nesmie'byť'v'rozpore'so'všeobecne'záväznými'právnymi'
predpismi'Slovenskej'republiky'a'CCEO.'
(2) Tento'vnútorný'hmotnoprávny'predpis'je'záväzný'pre'všetky'farnosti'Prešovskej'gréckokatolíckej'
archieparchie.'
'
'
V'Prešove'dňa'15.04.2015'
'
'
'
'
'
'
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