
Štatút ekonomických rád farností Nitrianskej diecézy
 

Úvodné ustanovenia
 

§1. Ekonomická rada farnosti  je poradný orgán farára ustanovený podľa kán. 537 
CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kanonického práva pomáhať farárovi v správe 
majetkov  farnosti  pri  zachovaní  predpisu  kán. 532  a v  hľadaní  ekonomických 
prostriedkov  potrebných  farnosti  na  vykonávanie  božského  kultu,  pastoračných 
činností a na službu lásky najmä voči chudobným.
§2. Ekonomickej rade farnosti predsedá farár, ktorý je štatutárnym zástupcom farnosti 
vo všetkých právnych záležitostiach podľa noriem práva a ktorý má za povinnosť 
dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem kanonického práva, čiže v mene 
a v duchu Cirkvi. Pretože farská ekonomická rada je v službe farára ako jeho poradný 
orgán,  žiadnym  spôsobom  nesmie  podmieňovať  jemu  zverenú  pastoračnú 
starostlivosť o farnosť. Konečné rozhodnutia v ekonomicko-právnych záležitostiach 
farnosti prináležia jedine farárovi pri zachovaní noriem práva.
§3. Rovnaké postavenie ako farár má voči ekonomickej rade aj administrátor farnosti 
(ďalej len farár).
 

I. kapitola Ustanovenie ekonomickej rady farnosti
§4.  Ustanovenie  farskej  ekonomickej  rady  je  v  každej  farnosti  povinné.  Kde 
ekonomická rada ešte nie je, farár pristúpi k jej ustanoveniu do jedného roka odo dňa 
právnej  účinnosti  týchto  štatútov.  Farár  ekonomickú radu  ustanovuje  na  päťročné 
obdobie.  Po  jeho  uplynutí  farár  čím  skôr  ustanoví  novú  ekonomickú  radu  pri 
zachovaní platnosti §26 tohto štatútu.
§5. Členmi ekonomickej rady na základe úradu sú kapláni, a to v tých farnostiach, 
pre  ktoré  sú  menovaním  pridelení.  Ostatných  členov  ekonomickej  rady menuje 
farár spomedzi  veriacich  laikov,  ktorí  sa  vyznačujú  náležitými  znalosťami  a 
skúsenosťami  v  ekonomicko  -  právnej  oblasti,  morálnou  bezúhonnosťou  a 
schopnosťou posudzovať ekonomické záležitosti farnosti v duchu Cirkvi.
§6. Minimálny počet menovaných členov ekonomickej rady je 3.
§7. Kvôli ochrane cti farára, a aby sa vyhlo akýmkoľvek podozreniam, z členstva v 
ekonomickej  rade sú  vylúčené  osoby,  ktoré  sú  vo vzťahu k farárovi  v  pokrvnom 
príbuzenstve   alebo   švagrovstve   až    do   štvrtého   stupňa.
§8.  Veriaci  laici  ekonomickej  rady  menovaní  za  jej  členov  môžu  byť  znova 
menovaní.
§9. Vo farnostiach spravovaných excurrendo, v ktorých pre nedostatok spôsobilých 
veriacich laikov nie je možné ustanoviť ekonomickú radu v každej z týchto farností, 
farár pre ne ustanoví jednu spoločnú ekonomickú radu.



§10.  Ustanovenie  ekonomickej  rady  so  zoznamom  jej  členov  farár  primeraným 
spôsobom oznámi farnosti (napr. v rámci nedeľných farských oznamov).
§11.  Všetci menovaní  členovia zložia  do  rúk farára  sľub,  že  budú zverenú úlohu 
vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne touto formulou:
Ja,  M...,  sľubujem,  že  budem  zachovávať  a  podporovať  poriadok  spoločný  celej  
Katolíckej  cirkvi  a mne zverené úlohy vyplývajúce z  členstva v ekonomickej  rade 
farnosti  budem plniť v súlade  s  normami  Kódexu  kanonického  práva,  diecéznych  
ustanovení a tohto štatútu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia k dobru 
farnosti a svätej Cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj i tieto sväté evanjeliá, ktorých sa  
rukou dotýkam (sľub podpíše).
 

Odporúča  sa,  aby  tento  sľub  bol  vykonaný  verejne  a  slávnostne,  najlepšie  pred 
záverečným požehnaním nedeľnej svätej omše.
 

II. kapitola Úlohy a činnosť ekonomickej rady farnosti
§12.  Farská  ekonomická  rada  má  za  úlohu  pomáhať  farárovi  svojou  radou  v 
spravovaní  farského  majetku,  rešpektujúc  pritom  príslušné  normy  Kódexu 
kanonického práva, diecéznych ustanovení a tohto štatútu. Farská ekonomická rada 
pomáha farárovi pri zostavovaní predbežného farského rozpočtu príjmov a výdavkov; 
oboznamuje  sa  so  správou  o  vyúčtovaní;  vyjadruje  farárovi  svoju  mienku  pred 
vykonaním úkonov mimoriadnej správy farských majetkov, ktoré hodlá vykonať, a 
taktiež pred úkonmi, ktoré si podľa diecéznych ustanovení a tohto štatútu vyžadujú 
povolenie  alebo  schválenie  miestneho  ordinára;  pomáha  farárovi  ako  správcovi 
farských majetkov pri plnení jeho úloh určených v kán. 1284.
§13. Členovia ekonomickej rady sú povinní konať vždy v záujme farnosti, usilujú o 
vytváranie ducha spolupráce a vzájomnej dôvery medzi farárom a farníkmi, trpezlivo 
vysvetľujú veriacim farnosti dôvody a zmysel konkrétnych ekonomických rozhodnutí 
a budia
vo 
farnosti  nadšenie  pre  realizáciu  plánovaných  zámerov.  Nezabúdajú  pritom  tiež 
na ducha kresťanskej solidarity s inými farnosťami, s diecézou a celou Cirkvou.
§14. Farár zvoláva farskú ekonomickú radu aspoň raz do roka, vždy však na konci 
kalendárneho roka po uskutočnení ročnej účtovnej uzávierky, a vždy pred úkonmi 
alebo  rozhodnutiami,  o  ktorých  sa  hovorí  v  §16  tohto  štatútu.  Na  koncoročnom 
zasadnutí farár oboznámi farskú ekonomickú radu s hospodárskymi výsledkami za 
uplynulý rok a prejedná s ňou predbežné ekonomické zámery v nasledujúcom roku.
§ 15. Na každé zasadnutie musia byť zvolaní všetci jej členovia.
§16. Farár je povinný zvolať ekonomickú radu a vypočuť si jej mienku kedykoľvek 
ide  o  mimoriadne  úkony  správy  farských  majetkov  alebo  o  ekonomicko-právne 



záležitosti, ktoré podľa diecéznych ustanovení vyžadujú povolenie alebo schválenie 
miestneho ordinárna. Konkrétne ide najmä o:
-    zmluvy podliehajúce podľa ustanovení Nitrianskej  diecézy schváleniu miestneho 
ordinára (kúpnopredajné zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné a podnájomné zmluvy, 
darovacie zmluvy);
-    veľké opravy farských objektov;
-    zmenu určenia farského majetku;
-    poskytnutie  priestorov  farskej  budovy  alebo  iných  farských  cirkevných  budov 
tretím osobám k dlhšie trvajúcemu pobytu,  ktorý by časovo presahoval  poverenie 
úradu farára;
-    zaťaženie farnosti finančnými pôžičkami alebo úvermi;
-    zapožičanie cenných predmetov na výstavy alebo iné účely;
-    vyhlásenie mimoriadnych farských zbierok;
-    začiatok, prevzatie alebo účasť farnosti na činnostiach pokladaných za obchodné s 
cieľom zisku;
-    zahájenie  iných  systematických  aktivít  farnosti  s  ekonomickým dopadom,  ako 
napr. sociálna pomoc núdznym a pod.;
-    spôsob dlhodobého uloženia finančnej čiastky, ktorej výška presahuje 10.000,- €;
-    výdavky finančnej čiastky presahujúcej výšku 1.000,- €;
-   vystupovať  aktívne  v  mene farnosti  na  civilnom súdnom konaní  v  majetkovo-
právnych záležitostiach.
§17. Povinnosť farára zvolať ekonomickú radu v prípadoch, o ktorých sa hovorí v 
§16 nemení nič na povinnosti vyžiadať si písomný súhlas dištriktuálneho dekana pre 
výdaje  farnosti  od 1.000,-€ do 2.000,-  € a  súhlas miestneho ordinára  požadovaný 
podľa Kódexu kanonického práva a diecéznych ustanovení nad 2.000,- €.
§18. Členovia ekonomickej rady vyjadrujú svoju mienku písomne alebo ústne. Za 
priaznivú  mienku  sa  považuje  to,  k  čomu  sa  kladne  vyjadrila  absolútna  väčšina 
prítomných členov.
§19.  Keď  sa  od  členov  ekonomickej  rady  vyžaduje  ich  rada,  všetci  sú  viazaní 
úprimne vyjadriť svoju mienku.
§20. Farár, ak to považuje za vhodné a užitočné, môže v zložitejších alebo odborných 
záležitostiach prizvať na zasadnutie ekonomickej rady znalcov v daných otázkach, 
aby sa  členom ekonomickej  rady lepšie  vysvetlila  problematika  a  poskytli  možné 
riešenia.
§21.  Ak  by  farár  považoval  za  užitočné  pred  vyjadrením  sa  členov  farskej 
ekonomickej rady predložené otázky posúdiť so širším okruhom farníkov a získať tak 
ich názor alebo podporu, môže ich na zasadnutie prizvať buď osobne, alebo verejným 
pozvaním.



§22.  Zo  zasadnutia  ekonomickej  rady,  na  ktorom  boli  prejednávané  prípady 
mimoriadnej  správy  farských  majetkov  alebo  záležitosti,  o  ktorých  sa  hovorí 
v §16 tohto štatútu, sám farár alebo jeden z členov ekonomickej rady ním poverený 
zhotoví zápisnicu, v ktorej sa stručne zaznamenajú prejednávané záležitosti, prípadne 
navrhované  spôsoby  ich  riešení  a  stanovisko jej  členov.  Zápisnicu  podpíšu  všetci 
zúčastnení členovia a farár.
§23. Tam, kde je nariadené vyjadrenie mienky členov ekonomickej rady, je potrebné, 
ak tomu nebráni vážny dôvod, vyžiadať si aj mienku tých členov, ktorí sa nemohli 
zúčastniť zvolaného zasadnutia a ich stanovisko zaznamenať v zápisnici.  Ohľadne 
členov, ktorí nemohli byť vypočutí, uvedie sa dôvod, pre ktorý sa tak stalo.
§24. V záležitostiach vyžadujúcich povolenie alebo schválenie miestneho ordinára k 
žiadosti sa pripojí jeden exemplár zápisnice príslušného zasadnutia alebo aspoň jeho 
kópia overená farárom.
Kapitola III. Ukončenie  ekonomickej  rady  farnosti  ako  takej  a  členstva  v 
ekonomickej rade
§25. Ekonomická rada farnosti ako taká končí svoju činnosť uplynutím času, na ktorý 
bola ustanovená, alebo ukončením úradu farára.
§26.  V  prípade  ukončenia  úradu  farára  novovymenovaný  farár  ustanoví  novú 
ekonomickú radu, a to najneskoršie do roka od zverenia pastoračnej starostlivosti o 
farnosť.
§27. Členstvo kaplánov v ekonomickej rade farnosti zaniká uplynutím času, na ktorý 
bola ustanovená alebo ukončením služby ich kaplánskeho poverenia vo farnosti.
§28. Členstvo menovaných členov v, ekonomickej rade farnosti  zaniká uplynutím 
času,  na  ktorý  bola  ustanovená,  uložením  alebo  vyhlásením  kanonického  trestu, 
zrieknutím sa a odvolaním.
§29.  V prípade  smrti menovaného  člena ekonomickej  rady  farár  na  jeho  miesto 
menuje iného, ktorého členstvo v rade zostáva až do ukončenia ekonomickej rady ako 
takej.
§30. Z oprávneného a rozumného dôvodu sa menovaný člen ekonomickej rady môže 
členstva v rade zrieknuť.  Predloží  farárovi  písomnú žiadosť s uvedením dôvodov. 
Farár buď dôvody uzná alebo zriekajúceho sa požiada, aby v rade zotrval. Pokiaľ by 
zriekajúci člen ani potom názor nezmenil, farár mu vyhovie. Žiadosť zriekajúceho sa 
člena spolu s listinou o prijatí zrieknutia farár uloží do farského archívu. Následne 
menuje nového člena, ktorého členstvo v rade zostáva až do ukončenia ekonomickej 
rady ako takej. Prijatie zrieknutia a nové menovanie oznámi farnosti.
§31.  Farár  zo závažného dôvodu má právo odvolať menovaného člena z členstva 
ekonomickej rady, najmä vtedy, keď by vážne zanedbával svoje povinnosti,  stratil 
záujem o dianie vo farnosti, stratil bezúhonnosť a dobrú povesť u väčšiny veriacich 
farnosti alebo by jeho činnosť vážne narúšala spoluprácu v rade alebo vo farnosti. 



Farár následne na jeho miesto menuje iného, ktorého členstvo v rade zostáva až do 
ukončenia ekonomickej rady ako takej. Písomný dokument o vylúčení, ktorý musí 
obsahovať  dôvody,  uschová  do  farského  archívu.  Farár  o  zmene  členstva  v  rade 
taktným spôsobom informuje  farnosť,  pričom dbá  na  rešpektovanie  jeho  ľudskej 
dôstojnosti.
 

 

 

 

Záverečné ustanovenia
§32.  Nariadenia  tohto  štatútu,  ktoré  sa  vydávajú  „ad  experimentum",  začnú 
zaväzovať po mesiaci odo dňa jeho zverejnenia ako prílohy ACEN 1 (2011).
§33.  Eventuálne   pochybnosti   o 
predpisoch  tohto   štatútu   sa  budú   riešiť   rozhodnutiami nitrianskeho biskupa.
§34.  Zrušenie   tohto   štatútu   alebo   zmena   predpisov   v 
ňom   obsiahnutých,   prináležia nitrianskemu biskupovi.
 

 

 

 

v Nitre dňa 28. januára 2011


