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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Tento vykonávací predpis vydáva arcibiskup - metropolita, ako 

vnútroorganizačnú normu.  

(2) Tento vykonávací predpis vydáva na základe:  

a. KÓDEXU KANONICKÉHO PRÁVA, kán. 1276, kán. 1281, kán. 1282. /ďalej 

ako „CIC“/ 

b. ZÁKLADNEJ ZMLUVY medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 

/ďalej ako „ZMLUVA“/ danej vo Vatikáne 24. novembra 2000,  s platnosťou 

od 18.12.2000, s účinnosťou od 18.12.2000, ratifikovanej 4.12.2000, 

uverejnenej v Zbierke zákonov z.č. 136/2001 Z.z.  zmluvné strany vzájomne 

uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických 

osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky alebo podľa kánonického práva /článok 1, ods. (2) ZMLUVY/.  

Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike 

a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné 

vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení 

poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených 

kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a 

materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí /článok 2, 

ods. (1) ZMLUVY/.   

Katolícka cirkev môže nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i 

nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam a má právo 

tieto scudzovať. Tieto práva sa môžu uplatňovať len v súlade s 

podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

c. Všeobecného dekrétu Konferencie biskupov Slovenska – USTANOVENIA 

KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA OHĽADOM SPRÁVY 

CIRKEVNÉHO MAJETKU /ďalej KBS SCM/. Kongregácia pre  biskupov 

dňa 28. decembra 2001  pod číslom 496/98 schválila. 

Podľa ustanovenia Článku I. Kompetenčné východiská ods. 1 správa 

cirkevného majetku prislúcha tomu, kto bezprostredne riadi osobu, ktorej 

patria tieto majetky ( Kán. 1279 §1 CIC), ods. 2. diecézny biskup, keď ide o 

úkony správy, ktoré so zreteľom na ekonomický stav diecézy  majú väčší 

význam, musí vypočuť mienku ekonomickej rady a kolégia konzultorov 

(Kán. 1279 §1 CIC). 

d. Dokumentu Konferencie biskupov Slovenska; NAHLÁSENIE ÚDAJOV 

OHĽADOM RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI  /ďalej KBS URC/ súhlasne 

s ustanovením § 13 a § 22 Zákona č. 308/91 Zb. zo dňa 12.03.2002, 

zverejneného na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

e. Dokumentov diecéznej synody; PARTIKULÁRNE NORMY, Zásady 

hospodárenia a správy cirkevného majetku (ďalej len ZH). 

f. Inštrukcia o spravovaní cirkevného majetku. 
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Čl. II 

Rozsah pôsobnosti 

 

(1) Vykonávací predpis upravuje spôsob správy cirkevného majetku Košickej 

arcidiecézy vrátane jej podriadených cirkevných právnických osôb a teda 

v plnom znení zaväzuje: 

a. arcibiskupský úrad,  

b. farnosti, 

c. kňazský seminár, 

d. arcidiecéznu charitu, 

e. cirkevné školy, 

f. pastoračné centrá, 

g. AP Andreas s.r.o. 

 

(2) Právnické osoby podľa bodu b) až g) sa pre účely tohto vykonávacieho 

predpisu nazývajú podriadené subjekty.  

(3) Diecéznemu biskupovi v jeho úlohách súvisiacich so správou cirkevného 

majetku pomáhajú osoby ktoré menoval a tiež poradné orgány predovšetkým 

Diecézna ekonomická rada (ďalej len DER) a Komisia pre správu cirkevného 

majetku (ďalej len KSCM).  

 

 

Čl. III 

Princípy pre správu cirkevného majetku. 

 

(1) Úlohou komisie je preskúmať a posúdiť žiadosti týkajúce sa predaja, kúpy 

nájmu a nakladania s cirkevným majetkom (napr. zriadenie vecného bremena, 

oprava a údržba budov...)  Košickej arcidiecézy a jej podriadených subjektov (ZH 

3.2; 9.1). 

(2) Na zasadnutí komisie sa prerokujú žiadostí, ktoré boli doručené na 

spracovanie majetkovému oddeleniu v predchádzajúcom kalendárnom 

mesiaci.  

(3) Žiadosti sa schvaľujú dvojstupňovo:  

a. I. stupeň schvaľovania – schválenie zámeru – súhlas/nesúhlas 

s princípom transakcie, 

b. II. stupeň schvaľovania – schvaľovanie detailov transakcie (cena, doba, 

lokalita, obsah zmluvy...). 

(4) Komisia pre správu cirkevného majetku a všetky cirkevné právnické osoby 

Košickej arcidiecézy sú v správe cirkevného majetku povinné dodržiavať 

ustanovenia CIC, partikulárne normy vydané Košickým arcibiskupom 

a dodržiavať legislatívu štátu, ktorá sa vzťahuje na jednotlivé majetkové 

transakcie.  
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(5) Hodnota nehnuteľnosti určenej na predaj, sa stanoví na základe písomných 

znaleckých posudkov, ktoré zodpovedajú aj príslušným normám podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky (KBS SCM 4,5). Cirkevný majetok sa 

prenajíma a predáva za sumy obvyklé v danom regióne (ZH 9.4).  

(6) Zakazuje sa akékoľvek mimozmluvné užívanie nehnuteľností (ZH 9.5). 

 

(7) Všeobecné pravidlá komunikácie v majetkových transakciách: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

a. Žiadateľ podáva svoju žiadosť v písomnej forme na podriadený 

subjekt. Písomnú komunikáciu so žiadateľom zabezpečuje výlučne 

podriadený subjekt vo vlastnom mene. 

b. Podriadený subjekt posúva kompletnú dokumentáciu stanovenú týmto 

predpisom majetkovému oddeleniu ABU. Majetkové oddelenie 

pripravuje žiadosť na zasadnutie KSCM.  

c. Stanovisko KSCM sa zasiela podriadenému subjektu pre jeho potrebu. 

Žiadateľovi komunikuje podriadený subjekt iba základné stanovisko 

bez odôvodnenia, tzn. neposúva žiadateľovi kópiu listu z ABÚ so 

stanoviskom KSCM. 

 

(8) V závislosti od náročnosti transakcie, text zložitej korešpondencie určenej 

žiadateľovi vypracováva majetkové oddelenie v spolupráci s právnym 

oddelením(napr. výpovede nájomných zmlúv, riešenie kolíznych situácií, ...). Ak nie 

je dohodnuté inak, znenie zmlúv vypracováva majetkové oddelenie.  

(9) V prípade potreby, obchodné rokovania so žiadateľom uskutočňuje 

podriadený subjekt v úzkej súčinnosti s diecéznym ekonómom a právnikom 

ABÚ. 

(10) V prípade zložitých, časovo rozsiahlych a náročných rokovaní štatutár 

podriadeného subjektu na návrh diecézneho ekonóma môže splnomocniť 

právnika Arcidiecézy na zastupovanie právnych úkonoch súvisiacich 

s majetkovou transakciou.    

 

 

 

 

 

Komisia 
pre správu 
cirkevného 

majetku 

 
Majetkové 
oddelenie 

ABÚ 

 
Podriadený 

subjekt 

 
 

Žiadateľ 
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Čl. IV 

Postup pri uzatváraní nájomnej zmluvy 

 

(1) Aby bola žiadosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy úplná, musí obsahovať 

v písomnej forme tieto náležitosti:  

a. žiadosť nájomcu, 

b. situačná správa k žiadosti, 

c. stanovisko štatutára podriadeného subjektu, 

d. stanovisko  farskej ekonomickej rady, 

e. snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetných parciel, v prípade 

prenájmu nebytových priestorov - pôdorys nehnuteľnosti a vyznačenie 

predmetných priestorov s určením výmery, 

f. list vlastníctva k predmetným parcelám s vyznačením parciel, 

g. fotodokumentácia alebo Google snímka s vyznačením lokality  

h. výška nájmu, doba nájmu.  

(2) Kompletná žiadosť je predložená na zasadnutie KSCM, ktorej stanovisko bude 

zaslané podriadenému subjektu najneskôr do 21 dní od jej zasadnutia. 

 

 

Čl. V 

Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy 

 

(1) Aby bola žiadosť pri uzatváraní kúpnej zmluvy úplná, musí obsahovať 

v písomnej forme tieto náležitosti:  

a. žiadosť  kupujúceho, predávajúceho 

b. situačná správa k žiadosti  

c. stanovisko štatutára podriadeného subjektu 

d. samostatné stanovisko farskej ekonomickej rady 

e. snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetných parciel 

f. list vlastníctva k predmetným parcelám s ich vyznačením 

g. fotodokumentácia alebo Google snímka s vyznačením lokality  

h. geometrický plán – ak je opodstatnený 

i. návrh kúpnej / predajnej ceny 

j. správa o využití získaných finančných prostriedkov 

 

(2) Kompletná žiadosť je predložená na zasadnutie KSCM, ktorej stanovisko bude 

zaslané podriadenému subjektu najneskôr do 21 dní od jej zasadnutia.  

(3) Transakcie prevyšujúce hodnotu nad 35.000 €, KSCM musí odstúpiť na 

vyjadrenie DER, ktorej stanovisko bude oznámené podriadenému subjektu 

najneskôr do 14 dní od jej zasadania.  

(4) Ďalší postup ohľadom prípravy kúpnej zmluvy a ďalších krokov pri 

konkrétnej majetkovej transakcii bude individuálne stanovený v sprievodnom 

liste.  
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Čl. VI 

Povinnosť schválenia - udelenia schvaľovacej doložky Košickej arcidiecézy 

 

(1) Udeleniu schvaľovacej doložky podliehajú:  

a. kúpna zmluva 

b. nájomná zmluva 

c. zámenná zmluva 

d. zmluva o výpožičke  

e. zmluva o zriadení vecného bremena 

f. darovacia zmluva 

g. zmluva o dielo  

h. dohoda o vzájomnej spolupráci 

i. dodatky k už uzavretým zmluvám 

j. a iné... (zmluvy ktoré akýmkoľvek spôsobom zasahujú do právneho stavu majetku 

farnosti) 

(2) Všetky zmluvy týkajúce sa majetkových transakcií vypracuje majetkové 

oddelenie v spolupráci s právnym oddelením ABÚ. 

(3) Všetky druhy zmlúv musia prejsť právnou kontrolou a musia byť šifrované 

právnikom ABÚ, diecéznym ekonómom a majetkovým referentom ktorý 

zmluvu pripravoval.  

(4) Po kontrole právneho oddelenia ABÚ a následnej akceptácií zmluvy oboma 

zmluvnými stranami, čo prejavia podpisom zmluvy, je udelená zmluve 

Schvaľovacia doložka. 

(5) Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom udelenia schvaľovacej doložky 

ABÚ. Táto formulácia musí byť vložená do záverečných ustanovení pri 

všetkých vyššie spomenutých zmluvách, dohodách a dodatkoch (ACAC 

3/2000-18/II).  

 

 

Čl. VII 

Zmluvy, ktoré nepodliehajú schváleniu 

 

(1) Zmluvy o prenájme nehnuteľností uzatvárané medzi podriadeným subjektom 

a inou osobou, ak doba prenájmu nepresahuje dobu jedného roka a zároveň 

výška nájmu neprekročí hranicu 500,-€. K takejto zmluve nie je možné 

vyhotoviť Dodatok, taktiež na rovnaký predmet prenájmu nie je možné každý 

rok opakovať jednoročnú zmluvu o nájme (ZH 9.3a). 

(2) Zmluvy o výpožičke hnuteľnosti uzatvárané medzi podriadeným subjektom 

a inou osobou, ak doba nepresahuje jeden rok a zároveň cena predmetu je do 

4.000,-€ (ZH 9.3b) . 

(3) Zmluvy o prenájme hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia cena 

nepresiahla 700,-€ . 
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(4) Zmluvy o grantoch a dotáciách poskytnutých podriadenému subjektu, ktoré 

nie sú záväzkom povinnej spoluúčasti podriadenému subjektu na financovaní 

predmetnej akcie.  

(5) Zmluvy v rámci zabezpečenia bežnej činnosti príslušného subjektu (napr. 

zmluva o dodávke vody, odbere energií...). 

 

 

Čl. VIII 

Pôžičky 

 

(1) V žiadosti o pôžičku podriadený subjekt vydokladuje: 

a. účel a použitie pôžičky 

b. výška pôžičky 

c. finančný plán – rozpočet majetkovej transakcie 

d. zmluvné podmienky financujúcej banky (celková výška úveru vrátane 

úrokov a poplatkov, doba splatnosti,  forma ručenia...) 

e. platobná schopnosť farnosti, príjmy + výdaje. 

 

 

Čl. IX 

Novostavby a opravy 

 

(1) Každej novostavbe alebo väčšej oprave má vo farnosti predchádzať podrobná 

analýza o potrebe, rozsahu, užitočnosti stavebných prác a o platobnej 

schopnosti.  

(2) Pred začiatkom všetkých úprav, rekonštrukcií (interiérov alebo exteriérov) 

a novostavieb sakrálnych alebo cirkevných budov je nutné zvolať Komisiu pre 

posvätné miesta (ďalej KPM) a predložiť zámer plánovanej opravy resp. 

novostavby na posúdenie KSCM. (1 stupeň schvaľovania) 

(3) Úlohou KSCM je preskúmať zámer po ekonomickej stránke:  

a. opodstatnenie výstavby alebo opravy (doložiť dokumentáciu osvedčujúcu 

technický stav nehnuteľnosti)  

b. predpokladané náklady (rozpočet) 

c. predpokladaný podiel prác vykonávaných svojpomocne 

d. finančné krytie zámeru (príjmy a výdaje subjektu, zbierky, dotácie, 

úvery) 

e. predpokladaný termín realizácie 

 

(4) Bez stanoviska KPM nie je možný žiaden zásah do sakrálnej či cirkevnej 

stavby. 

(5) Písomné stanovisko KPM sa musí striktne dodržiavať počas celej doby 

výstavby alebo rekonštrukcie objektu.  
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(6) Pred začiatkom akejkoľvek novostavby alebo pri rozsiahlej oprave kostola, 

kaplnky, farskej budovy alebo iného cirkevného objektu nad určený limit, je 

potrebné schválenie diecézneho biskupa. 

(7) Tomuto schváleniu má predchádzať súhlasné stanovisko: 

a. štatutára podriadeného subjektu 

b. farskej ekonomickej rady  (FER) 

c. komisie pre posvätné miesta (KPM) 

d. odporúčanie KSCM, ak je limit prekročený aj diecéznej ekonomickej 

rady (DER) 

e. vo vážnych veciach aj vypočutie si mienky kolégia konzultorov. 
 

(8) Schvaľovanie transakcie opravy / výstavby: 

Výška nákladov  

na opravu / výstavbu 
finančného krytia FER KSCM DER 

do 3.000,-€ 
pred investíciou  

menej ako 100% 
konzultácia - - 

od 3.001,-€    do 10.000,-€ 
pred investíciou  

menej ako 100% 
schválenie - - 

od 10.001,-€    do 35.000,-€ 
pred investíciou  

menej ako 60% 
odporúčanie schválenie - 

od 10.001,-€    do 35.000,-€ pred investíciou 100% schválenie oznámenie - 

od 35.001,-€  do 150.000,-€ 
pred investíciou  

menej ako 60% 
odporúčanie odporúčanie schválenie 

od 35.001,-€  do 150.000,-€ pred investíciou 100% odporúčanie schválenie oznámenie 

nad 150.001,-€ 
pred investíciou  

menej ako 60% 
odporúčanie odporúčanie schválenie 

nad 150.001,-€ pred investíciou 100% odporúčanie schválenie oznámenie 

 

(9) Bez písomného súhlasu biskupa nie je možné začať realizáciu generálnej 

opravy či výstavby, výnimka je havarijný stav po živelnej pohrome.  

(10) Okrem potrebného súhlasu diecézneho biskupa k rekonštrukcii alebo 

výstavbe je potrebné dodržať všetky predpisy civilnej legislatívy a mať 

potrebné povolenia úradov. (Stavebný úrad, Pamiatkový úrad...) 

 

Čl. X 

Vysvetlivky 

 

(1) Doplňujúce informácie k niektorým termínom predpisu: 

a. Situačná správa – má byť nápomocná vytvoriť si obraz o dôležitých 

skutočnostiach týkajúcich sa žiadosti napr. charakteristika žiadateľa z 

pohľadu podriadeného subjektu, popis vzťahu a spolupráce so 

žiadateľom, vyjadrenie k dôvodom predaja a pod.  Obsah správy je pre 
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každú žiadosť úplne individuálny. Rozhodovanie o kauzách sa týmto 

spôsobom výrazne zrýchli. 

b. Stanovisko štatutára podriadeného subjektu - v prípade vypracovania 

situačnej správy, ide len o krátke stanovisko, ktoré má obsahovať jedno 

z nasledovných výrazov:  - Odporúčam schváliť  

  - Neodporúčam schváliť  

  - Schváliť za podmienok ... 

c. Doba nájmu - podľa doteraz platného vzoru zmlúv doba nájmu 

poľnohospodárskej pôdy sa uzatvára vždy na dobu neurčitú, najmenej 

5 rokov. 

d. Spôsob použitia kúpnej ceny podriadeného subjektu - farnosti - často 

krát pri predajoch cirkevného majetku nie je hlavným iniciátorom 

predaja farnosť ale ide o súkromný záujem kupujúcich. Preto je veľmi 

dôležité zvážiť, či je predaj skutočne nevyhnutný. Ak áno, v akom 

rozsahu a za akú cenu. Vychádzajúc z doterajších skúseností, v prvom 

rade odporúčame prednostne využiť možnosť zámeny pozemkov alebo  

ich zmysluplný komerčný prenájom. V prípade, že predaj je jediným 

riešením majetkovej transakcie, zaväzujeme farnosť, aby využila časť 

zdrojov z predaja na obstaranie obdobnej nehnuteľnosti – pozemku, za 

účelom zachovania majetku farnosti. Ďalšia časť výnosu, nech je 

použitá čo najefektívnejšie. Odôvodnenie potreby použitia musí byť 

súčasťou základného schvaľovania majetkovej transakcie. Bez nej 

nemôže byť udelený súhlas s predajom. 

(2) Linky na dostupné online informácie k majetkovým transakciám: 

www.katasterportal.sk, www.orsr.sk, 

http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost/viewer.htm 

 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento vykonávací predpis zaväzuje všetky podriadené subjekty patriace do 

Košickej arcidiecézy a nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 

(2) Nariaďujem jeho zverejnenie na webstránke Košickej arcidiecézy 

a v papierovej forme všetkým podriadeným subjektom. 
 

V Košiciach 15. decembra 2017 

 

 

 
Mons. Bernard BOBER, v.r. 

arcibiskup – metropolita 

 

 


