
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2014
o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku a zákona č. 4/2011 o právnom postavení a združovaní

cirkevných zborov v znení neskorších právnych predpisov

§ 1
Za odsekom (2) § 5 zákona č. 1/2009 o Všeobecnom

fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa
vkladá nový odsek (3) s nasledujúcim textom:
„(3) V prípade dlhujúceho cirkevného zboru je seniorát-
na rada povinná v novembri roku, v ktorom sa má prí-
spevok uhradiť prešetriť dôvod neuhradenia príspevku.
V prípade, ak šetrenie preukáže, že dôvodom neuhrade-
nia príspevku nebola finančná núdza, seniorátna rada je
povinná voči presbyterstvu dlhujúceho cirkevného zboru
začať disciplinárne konanie; ak dôvodom neuhradenia
príspevku bola finančná núdza, je nutné primerane apli-
kovať ustanovenia odseku (2) § 7 alebo odseku (3) § 12
zákona č. 4/2011.“

§ 2
§ 12 zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Refor-

movanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrádza
novým paragrafom s nasledujúcim textom: 
„§ 12 (1) Stavebný fond Všeobecného fondu sa môže po-
užiť v prvom rade na obnovu budov cirkevných zborov
alebo na odstránenie vzniknutých škôd na nich, ďalej na
kúpu takých budov alebo časti budov, respektíve na ich
výstavbu, ktoré slúžia na bohoslužobné alebo na iné
účely budujúce cirkev. O podporu zo stavebného fondu
– v prípade splnenia určitých podmienok (viď odsek (6)) –
môžu požiadať aj senioráty na obnovu, odstránenie vznik-
nutých škôd, kúpu alebo výstavbu budov v ich vlast-
níctve, nimi vydržiavaných budov, alebo budov nimi
vydržiavaných inštitúcií.  
(2) O podporu zo stavebného fondu Všeobecného fondu
môže požiadať ktorýkoľvek cirkevný zbor, ktorý nemá ne-
doplatky voči Všeobecnému fondu, alebo aj ten seniorát,
na území ktorého nie je cirkevný zbor s nedoplatkom. K
žiadosti o podporu treba priložiť: a) projekt výstavby, res-
pektíve obnovy, v prípade kúpy popis kupovanej nehnu-
teľnosti; b) harmonogram a rozpočtový plán realizácie;
c) v prípade odstránenia škôd vyhlásenie úradného orgá-
nu o vzniku a miere škody.
(3) Cirkevný zbor alebo seniorát, ktorý žiada o podporu,
musí zabezpečiť náklady na podporovaný cieľ z vlastných
zdrojov vo výške najmenej jednej tretiny. Od tejto podmien-
ky je možné odhliadnuť iba v prípade cirkevných zborov
alebo seniorátov s malým počtom veriacich, ak nedispo-

nujú alebo iba v malej miere disponujú príjmami z nájmu,
a ak uskutočnenie podporovaného cieľa jednoznačne pre-
sahuje strednodobú finančnú zaťažiteľnosť cirkevného zbo-
ru alebo seniorátu.
(4) Žiadosť o podporu treba predložiť seniorálnemu val-
nému zhromaždeniu, ktoré rozhodne o jej postúpení.
(5) Žiadosti posudzuje kuratórium pozostávajúce z jed-
ného delegáta za každý seniorát. O žiadostiach na zákla-
de návrhu kuratória rozhodne Synodná rada.
(6) O podporu zo stavebného fondu Všeobecného fondu
môže požiadať seniorát iba v prípade, ak cirkevné zbory
seniorátu v danom roku sa zrieknu svojich žiadostí po-
dávaných k stavebnému fondu v prospech seniorátu.“

§ 3
Odsek (2) § 7 zákona č. 4/2011 o právnom postavení

a združovaní cirkevných zborov sa nahrádza novým od-
sekom s nasledujúcim textom:
„(2) Cirkevný zbor, ktorý samostatne počas dvoch rokov
priebežne neudržiava duchovenskú stanicu, alebo neplní
svoje záväzky vyplývajúce z jeho právneho postavenia
[ods. (3) § 8], stáva sa dcérocirkevným zborom – s výnim-
kou, ak Synodná rada konštatuje, že do tejto situácie sa do-
stal bez vlastného zavinenia, alebo ak učiní obojstranne
schválené vyhlásenie o združení s iným matkocirkevným
zborom. Zmenu právneho postavenia na dcérocirkevný
zbor Synodná rada schvaľuje a deklaruje po podaní senio-
rátu.“

§ 4
Odsek (3) § 12 zákona č. 4/2011 o právnom postavení

a združovaní cirkevných zborov sa nahrádza novým od-
sekom s nasledujúcim textom:
„(3) Ten dcérocirkevný zbor, ktorý v zmysle bodu b) ods.
(2) § 11 viac ako dva roky nie je schopný prispievať na
udržiavanie duchovenskej stanice, alebo neplní svoje zá-
väzky vyplývajúce z jeho právneho postavenia [ods. (3)
§ 11], prekvalifikuje sa na diasporálny zbor. Prekvalifi-
kovanie na diasporálny zbor a zánik presbyterstva kon-
štatuje Synodná rada po podaní seniorátu.“

§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 12/2014

Zákon bol schválený na 12. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
dňa 6. decembra 2014, v Rimavskej Sobote.
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