Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2009

o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
§1

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku týmto
zákonom zriaďuje svoj Všeobecný fond (ďalej: Všeobecný fond), stanovuje jeho príjmy a ich použitie.

§2
(1) Cieľom Všeobecného fondu je zabezpečiť finančné podmienky života, služby a prevádzky Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku.
(2) Všeobecný fond sa člení na:
a) základný kapitál;
b) stavebný fond;
c) fond budovania cirkvi;
d) operatívny fond;
e) personálny fond.

§3
Príjmy Všeobecného fondu sú:
a) príspevky cirkevných zborov, seniorátov a Generálnej
cirkvi;
b) dary a podpory;
c) príjmy z použitia základného kapitálu Všeobecného
fondu;
d) iné príjmy.
§4
(1) Každý cirkevný zbor je povinný príspevok ustanovený týmto zákonom každoročne zaplatiť do Všeobecného
fondu.
(2) Príspevok cirkevného zboru je príspevok za členov
cirkevného zboru s volebným právom, ako aj príspevok
z príjmov za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve cirkevného zboru.
(3) Výška príspevku za členov cirkevného zboru s volebným právom (voličský príspevok) v roku 2010 je 2,50
eur za každého člena s volebným právom. Výška príspevku sa do roku 2020 zvyšuje každý rok o 0,50 eur
oproti predchádzajúcemu roku za člena cirkevného zboru
s volebným právom.
(4) Výška príspevku z príjmu za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve cirkevného zboru (príspevok z nájmu)
v roku 2010 je 5 percent. Výška príspevku sa do roku
2020 zvyšuje každý rok o jeden percentuálny bod oproti
predchádzajúcemu roku. Za základ výpočtu príspevku
slúži príjem z nájmu za rok predchádzajúci roku platby
(v prípade schváleného odkladu roku pôvodnej platobnej
povinnosti).
§5
(1) Výšku príspevku cirkevného zboru určí senior do
28. februára roku, v ktorom sa príspevok uhrádza, a to na

základe schváleného zoznamu voličov a schválenej účtovnej závierky cirkevného zboru. Senior o výške príspevku, ktorý má cirkevný zbor uhradiť, informuje cirkevný
zbor a prostredníctvom Kancelárie synody Predsedníctvo
synody.
(2) V prípade, ak do 31. januára cirkevný zbor neodovzdal seniorátu zoznam voličov alebo ročnú účtovnú
závierku, senior vyzve cirkevný zbor k odstráneniu nedostatku a súčasne informuje Predsedníctvo synody. Kým
cirkevný zbor nepredloží seniorátu chýbajúce dokumenty,
považuje sa za cirkevný zbor s nedoplatkom voči Všeobecnému fondu. Po predložení dokumentov senior bezodkladne informuje cirkevný zbor a Predsedníctvo synody
o výške príspevku, ktorý má cirkevný zbor uhradiť.
§6
(1) Cirkevný zbor je povinný najmenej polovicu svojho
príspevku uhradiť na účet Všeobecného fondu do 31. mája,
celú sumu do 31. októbra roku, v ktorom sa má príspevok
uhradiť.
(2) V prípade dočasnej finančnej núdze môže cirkevný zbor s patričným odôvodnením najneskôr do dvoch
mesiacov pred uplynutím termínu úhrady požiadať o odloženie povinnosti úhrady najviac na dobu jedného roka.
O žiadosti rozhodne Predsedníctvo synody.

§7
(1) Seniorát a Generálna cirkev sú tiež povinné platiť
príspevok z nájmu za nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Na
výšku príspevku sa primerane uplatňujú ustanovenia odsek
(4) § 4, ďalej odsek (1) § 6.
(2) Predsedníctvo seniorátu informuje Predsedníctvo
synody o výške príspevku, ktorý má seniorát uhradiť,
prostredníctvom Kancelárie synody do 28. februára roku,
v ktorom sa má príspevok uhradiť.

§8
(1) Voličské príspevky a príspevky z nájmu, ktoré majú
uhradiť cirkevné zbory, ako aj príspevky z nájmu,
ktoré majú uhradiť senioráty a Generálna cirkev, sa v
roku 2010 rozdeľujú nasledovne:
a) 15 000 eur sa pripisuje k základnému kapitálu Všeobecného fondu;
b) 30 000 eur sa pripisuje k stavebnému fondu Všeobecného fondu;
c) 30 000 eur sa pripisuje k fondu budovania cirkvi Všeobecného fondu;
d) 15 000 eur sa pripisuje k operatívnemu fondu Všeobecného fondu;
e) zostávajúca suma sa pripisuje k personálnemu fondu
Všeobecného fondu.
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(2) V rokoch od 2011 do 2020 suma pripísaná k fondom uvedeným v písmenách a)–d) odseku (1) sa v každom roku zvyšuje o dve percentá sumy určenej pre rok
2010.
(3) Ak by príjem z príspevkov v niektorom roku nedosiahol takú výšku, aby sa k fondom v písmenách a)–d)
odseku (1) dala pripísať predpísaná suma, 5 percent z príjmov sa pripisuje k personálnemu fondu a sumy, ktoré sa
majú pripísať k ostatným fondom, treba pomerne znížiť.
Suma, ktorá sa má povinne pripísať k personálnemu fondu podľa predchádzajúcej vety, sa od roku 2011 zvýši každý rok o jeden percentuálny bod. Ak nedostatok vznikol
zo schváleného odkladu úhrady alebo dlhu niektorého
cirkevného zboru alebo zborov, po splnení úhrady sa
zaplatená suma pripisuje k jednotlivým fondom podľa
pravidiel platných v roku pôvodnej povinnosti.

(2) O podporu zo stavebného fondu Všeobecného fondu
môže požiadať ktorýkoľvek cirkevný zbor, ktorý nemá
nedoplatky voči Všeobecnému fondu. K žiadosti o podporu treba priložiť:
a) projekt výstavby, respektíve obnovy, v prípade kúpy
popis kupovanej nehnuteľnosti;
b) harmonogram a rozpočtový plán realizácie;
c) v prípade odstránenia škôd vyhlásenie úradného orgánu o vzniku a miere škody.
(3) Cirkevný zbor, ktorý žiada o podporu, musí zabezpečiť náklady na podporovaný cieľ z vlastných zdrojov
vo výške najmenej jednej tretiny. Od tejto podmienky je
možné odhliadnuť iba v prípade cirkevných zborov s malým počtom veriacich, ak nedisponujú alebo iba v malej
miere disponujú príjmami z nájmu, a ak uskutočnenie
podporovaného cieľa jednoznačne presahuje strednodobú finančnú zaťažiteľnosť cirkevného zboru.
(4) Žiadosť o podporu treba predložiť seniorálnemu
valnému zhromaždeniu, ktoré rozhodne o jej postúpení.
(5) Žiadosti posudzuje kuratórium pozostávajúce z
jedného delegáta za každý seniorát. O žiadostiach na základe návrhu kuratória rozhodne Synodná rada.

§9
(1) Všeobecný fond môže prijímať dary alebo podpory od ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.
Darca, respektíve podporovateľ má právo určiť cieľ použitia ním poskytnutej sumy.
(2) Ak darca, respektíve podporovateľ neurčí inak,
dar, respektíve podpora sa pripisuje k jednotlivým fondom Všeobecného fondu v pomere, aký sa vzťahuje na
príspevky cirkevných zborov v danom roku.

§ 13
(1) Fond budovania cirkvi sa môže použiť na uskutočnenie misijných a diakonických programov, programov
budujúcich cirkev a podporujúcich cirkevnú kultúru a
vzdelávanie.
(2) O podporu z fondu budovania cirkvi môže požiadať
ktorýkoľvek cirkevný zbor, seniorát, cirkevná inštitúcia
alebo iná právnická osoba vykonávajúca služby cirkevného charakteru. K žiadosti treba predložiť realizačný
plán, rozpočet programu a cieľ, ktorý má byť dosiahnutý.
(3) Žiadosti posudzuje komisia pozostávajúca z členov misijnej komisie Synody, z riaditeľa Reformovanej
diakonie alebo ním poverenej osoby, z riaditeľa cirkevnohudobného oddelenia alebo ním poverenej osoby, z predsedu Rady všeobecného vzdelávania alebo ním poverenej
osoby, ďalej zo zástupcu Zväzu mladých reformovaných
a zástupcu neziskovej organizácie Re-mi-dia. O žiadostiach na základe návrhu komisie rozhodne Synodná rada.
(4) Synodná rada aj z vlastnej iniciatívy môže prisúdiť
podporu na taký, v odseku (1) menovaný program, ktorý
má generálno-cirkevný charakter.

§ 10
(1) Cirkevný zbor, ktorý má dlh v súvislosti s príspevkami, zo Všeobecného fondu nemôže dostať ani pôžičku,
ani nenávratnú podporu. Výnimku tvorí pôžička, ktorú
je možné poskytnúť v prípade vis maior. V tomto prípade
však Synodná rada určí osobitné podmienky tak, aby to
nemalo demoralizujúci vplyv na ostatné cirkevné zbory.
(2) Duchovný cirkevného zboru, ktorý neplatí príspevky, môže dostať pôžičku alebo odmenu z personálneho fondu len v tom prípade, ak v súvislosti s neplatením
príspevkov je nevinný.

§ 11
(1) Zo základného kapitálu Všeobecného fondu na určený cieľ môže byť poskytnutá pôžička cirkevnému zboru
alebo iným cirkevným telesám, osobám duchovenského
charakteru alebo iným funkcionárom cirkvi. Doba splatnosti pôžičky nemôže byť dlhšia ako 5 rokov a jej úrok
nemôže byť nižší ako základný úrok centrálnej banky.
Splátky pôžičky sa pripisujú k základnému kapitálu Všeobecného fondu.
(2) Základný kapitál Všeobecného fondu môže byť
investovaný do nákupu bankových alebo štátnych dlhopisov a nehnuteľností. Výnosy z investície sa pripisujú k
základnému kapitálu Všeobecného fondu.
(3) O použití základného kapitálu Všeobecného fondu
v rozsahu určenom v odseku (1) a (2) rozhoduje Synodná
rada.
§ 12
(1) Stavebný fond Všeobecného fondu sa môže použiť
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.

§ 14
(1) Operatívny fond Všeobecného fondu je možné použiť na krytie výdavkov Generálnej cirkvi a na podporu
takých generálno-cirkevných cieľov, pre ktoré nie sú k dispozícii iné zdroje.
(2) O použití operatívneho fondu rozhoduje Synodná
rada. V odôvodnenom prípade môže o použití rozhodnúť
aj Predsedníctvo synody, avšak je povinné o tom následne informovať Synodnú radu.
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§ 15
(1) Personálny fond Všeobecného fondu sa môže použiť na odmeňovanie osôb duchovenského charakteru.
(2) Synodná rada v súvislosti s použitím ustanoví všeobecné zásady.
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§ 19
V zákone Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku č. 3/2007 o voľbách do cirkevných funkcií sa odsek
(3) § 32 nahrádza novým odsekom s nasledujúcim textom:
„(3) Pre zistenie počtu členov cirkevného zboru s volebným právom je smerodajný počet, za koľko členov s volebným právom cirkevný zbor splnil svoju povinnosť
prispieť do Všeobecného fondu, respektíve pred rokom
2010 do Podporného fondu v priemere za 3 roky predchádzajúce roku volieb.“

(3) Ak Synodná rada prisúdenie odmeny alebo jej mieru
podmieňuje výkonom, predbežne vyžiada stanovisko
príslušnej seniorálnej rady, okrem prípadov osôb duchovenského charakteru vykonávajúcich generálno-cirkevné
služby.
(4) Požiadať o odmenu nie je možné.
(5) O začatí čerpania prostriedkov z personálneho
fondu rozhodne Synoda osobitným uznesením.
§ 16
Ak v danom roku niektorý fond nebol vyčerpaný,
zostatková suma sa pripíše k príjmom toho istého fondu
v nasledujúcom roku.

§ 20
(1) Zákon Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku č. 3/2005 o Podpornom fonde sa ruší, ako aj ustanovenia uznesení Synodnej rady číslo ZST-129/2006,
ZST-130/2005, ZST-131/2005, ZST-132/2005 a ZST195/2008 o zaplatení a spôsobe použitia zbierkových fondov, ktoré sa týkajú fondov pomenovaných v odseku (4).
(2) Suma zostávajúca v základnom kapitále Podporného fondu v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
vrátane pohľadávok, sa pripisuje k základnému kapitálu
Všeobecného fondu.
(3) Suma zostávajúca vo fondoch všeobecnej a mimoriadnej stavebnej podpory Podporného fondu v čase
nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa pripisuje k
stavebnému fondu Všeobecného fondu.
(4) Suma zostávajúca vo fonde misijnej podpory Podporného fondu, vo fonde všeobecného vzdelávania, v
mládežníckom, diakonickom, misijnom, cirkevno-hudobnom a ekumenickom fonde v čase nadobudnutia
účinnosti tohto zákona sa pripisuje k fondu budovania
cirkvi Všeobecného fondu.
(5) Suma zostávajúca vo fonde predsedníctva Podporného fondu v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona
sa pripisuje k operatívnemu fondu Všeobecného fondu.

§ 17
(1) Podporovaný je povinný zúčtovať použitie podpory do 3 mesiacov po realizácii podporovaného projektu.
(2) V prípade, ak podporovaný nepoužil podporu na
určené ciele, alebo vo vyúčtovaní podpory neuviedol
pravdivé údaje, Synodná rada ho vyzve, aby podporu
poukázal späť. Podporovaný je povinný vrátiť podporu
do 3 mesiacov, v opačnom prípade sa považuje za dlhujúci cirkevný zbor, resp. dlhujúci subjekt voči Všeobecnému fondu a nemôže dostať ďalšiu podporu, dokiaľ
nesplní svoj záväzok.
(3) Odmeňovanie v zmysle odsek (1) § 15 sa nezúčtováva.

§ 18
(1) Hospodárenie Všeobecného fondu kontroluje v
každom roku orgán oprávnený kontrolovať hospodárenie
Generálnej cirkvi.
(2) Kontrolný orgán každoročne uverejní súhrnnú správu o hospodárení Všeobecného fondu v úradnom orgáne
cirkvi. Súhrnná správa musí obsahovať:
a) ročné príjmy Všeobecného fondu;
b) menný zoznam dlžníkov voči Všeobecnému fondu
spolu so sumou dlhu;
c) podrobný zoznam podpôr poskytnutých zo Všeobecného fondu.

§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Zákon bol schválený na 2. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 5. decembra 2009, v Chanave.

Vince Fekete v. r.
generálny kurátor

László Fazekas v. r.
biskup
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