
Hospodárenie s materiálnymi dobrami  farnosti:

Hospodárenie s finančnými prostriedkami od 1. januára. 2019 do 31. decembra 2019

Príjmy:

– zvonček   7 971 Eur
– dary na chod farnosti od FO a PO   9 846 Eur
– nájom za polia   7 521 Eur
– príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja   2 200 Eur
– príjem z predaja majetku 22 240 Eur
Celkom: 49 778 Eur

Výdavky:
– Kostol – energie   1 880 Eur
– Kostol – oprava zvonov 13 728 Eur
– Kostol – bohoslužobné výdavky      750 Eur
– Fara – kancelária prevádzková náklady      980 Eur
– Fara – energie   1 670 Eur
– Fara – druhá fáza opravy okien   2 959 Eur
– Fara – krovinorez Honda      500 Eur
– Fara – motorová píla Husqarna      600 Eur
– Fara – farebná tlačiareň      351 Eur
– Fara – futbalové bránky      580 Eur
– Fara – organizovanie farských akcií   1 980    Eur
– Druhá splátka pôžičky Vieske n. Ž.   2 000    Eur
– Daň z príjmu SR   1 575    Eur
Celkom: 29 553    Eur

Zostatok farskom účte vo VÚB k 31.12.2018 20 225    Eur

Okrem toho bolo odoslané z našej farnosti na rôzne charitatívne akcie od 1.1.2019 do 31.12.2019:

– Boží hrob 800 Eur
– Na seminár Nitra 570 Eur
– Dobročinné diela Sv. Otca 200 Eur
– Na masmédiá Lumen a TV LUX 265 Eur
– Na misie 400 Eur
– Na podporný fond BU Nitra 850 Eur
– Na charitu 800 Eur

SPOLU bolo odoslaných           3 885      Eur.

Chcem úprimne poďakovať všetkým ochotným darcom za finančné príspevky na budovanie
našej farnosti.  Je to naše spoločné dielo. Na jar ako viete je potrebné urobiť lepší prístup tu do
kostola. Hlavné dvere je potreba  taktiež  reštaurovať. 

Bratia a sestry pozývam vás kedykoľvek na návštevu fary na bratské posedenie. Zatiaľ sa na
fare stretávajú deti a mládež pri rôznych nácvikoch a spolubratia kňazi na kňazských schôdzach. 

Ako ste si určite všimli, podstatná časť príjmov je z predaja majetku a z nájmu. Z toho však
bude potrebné zaplatiť cca 20 percent daň z príjmu Slovenskej republike. Čiže zatiaľ žijeme s obetí
vašich starých rodičov, z ich nadobudnutého majetku. Správnejšie by bolo, ak by sme dokázali žiť z
nami nadobudnutého majetku a z toho ešte robiť rezervu pre budúce generácie.


