
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 4/2007
o zmene zákona č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie

Kapitola I
Všeobecné ustanovenia

§ 1

Odsek (2) §-u 3 zákona č. 3/2007 o voľbách na cir-
kevné funkcie (v ďalšom texte: volebný zákon) sa za slo-
vami „poslanca Synody“ doplní slovami „,presbytera
nezastávajúceho funkciu kurátora a náhradného presby-
tera“.

§ 2

V odsekoch (1) a (2) §-u 18 volebného zákona sa vy-
púšťa nasledovné: „alebo počet zvolených náhradných
presbyterov je menší, ako je polovica počtu presbyterov”.

§ 3

Odsek (3) §-u 20 volebného zákona sa nahrádza no-
vým odsekom s nasledujúcim textom:
„(3) Ak v cirkevnom zbore viac ako polovici presbyterov
zvolených v rámci všeobecných volieb zanikne mandát,
na každú funkciu kurátora, presbytera a náhradného pres-
bytera sa musia uskutočnit mimoriadne voľby.“

§ 4

V bode b) odseku (2) §-u 26 volebného zákona sa slo-
vá „z cirkevných zborov“ nahrádzajú slovami „z matko-
cirkevných zborov“.

§ 5

V bode a) odseku (3) §-u 28 volebného zákona sa
číslo „720“ nahrádza číslom „360“, v bode b) číslo „640“
číslom „320“ a v bode c) číslo „80“ číslom „40“.

§ 6

V bode a) odseku (1) §-u 28 a v odseku (1) §-u 29 vo-
lebného zákona sa slovo „pätinu“ nahrádza slovami „15
percent“.

§ 7

Za § 29 volebného zákona sa vkladá nový paragraf
číslo 29a s nasledujúcim textom:

„§ 29a
Ak v zmysle §-u 29 na niektorú funkciu nie je kandi-

dát, ktorý by mohol byť pripustený k voľbe, volebná ko-
misia nariadi nové voľby, súčasne stanoví termíny.“

§ 8

§ 34 volebného zákona sa doplní nasledujúcimi od-
sekmi:
„(7) V prípade rovnosti hlasov, ak je to z hľadiska pripu-
stenia do druhého volebného kola podstatné, o tom, že ktorá
osoba bude spomedzi osôb s rovnakým počtom hlasov
pripustená do druhého volebného kola, rozhodne losova-
nie vykonané volebnou komisiou.
(8)Ak na jednu funkciu v prvom volebnom kole bol pri-
pustený k voľbe iba jeden kandidát, ale nezískal predpí-
saný počet hlasov k svojmu zvoleniu, volebná komisia
na túto funkciu nariadi nové voľby, súčasne stanoví ter-
míny.”

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
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