Štatút
Účelového zariadenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Úvod.

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku v súlade s uznesením Synody č.El, ktorá sa konala
v dňoch 12. – 14. 6. 1997 ako aj uznesením Generálneho presbyterstva č. 77/97 zo dňa 14. 8.
1997, zriaďuje týmto štatútom v súlade s ust. § 6 písm. h/ Zák. č 308/91 Zb. účelové zariadenie
pod názvom AGAPE (ďalej len AGAPE), ktorého sídlom je Prostredná ul. Č. 37, Svätý Jur.

I.
Cieľom činnosti AGAPE je prispievať k rozvoju diakonickej, humanitárnej a výchovnovzdelávacej práce evanjelickej cirkvi, jej organizačných jednotiek a organizácií, organizovať
a podporovať študijné a charitatívne aktivity.
AGAPE sa zriaďuje ako účelové zariadenie s právnou subjektivitou.

II.
Zdrojmi príjmov AGAPE sú predovšetkým dobrovoľné príspevky cirkevných
organizačných jednotiek, príspevky a dary právnických a fyzických osôb, príspevky poskytnuté
na prevádzku AGAPE, príspevky za služby, ktoré poskytuje zariadenie AGAPE a príjmy
z aktivít na podporu činnosti AGAPE v zmysle č. I tohto štatútu.

III.
AGAPE zabezpečuje svoju činnosť predovšetkým prostredníctvom správnej rady, ktorá je
vrcholným orgánom AGAPE, riaditeľa AGAPE ako aj zamestnancami, príležitostnými
a pomocnými pracovníkmi AGAPE.

IV.
Správnu radu tvoria:
- jeden člen Generálneho presbyterstva
- jeden pracovník Generálneho biskupského úradu a
- traja členovia Eirkevného zboru a.v. vo Svätom Jure.
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Správna rada rozhoduje o zásadných otázkach činnosti AGAPE.
Riaditeľ je výkonným orgánom AGAPE a štatutárnym zástupcom, ktorého volí správna
rada; nie je členom správnej rady, má však právo zúčastňovať sa na jej zasadnutiach s hlasom
poradným.
Konkrétne kompetencie, práva a povinnosti správnej rady a riaditeľa upravuje Organizačný
poriadok AGAPE.
V.

Kontrolnými orgánmi sú:
1. vlastná revízna komisia vytvorená správnou radou pre pravidelnú kontrolu účtovných
uzávierok
2. generálny hospodársky výbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

VI.

Činnosť AGAPE budú svojimi aktivitami napĺňať predovšetkým ústredie Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku a jej organizačné jednotky ako aj vlastná aktivita AGAPE.

VII.

Hospodárenie AGAPE sa vykonáva podľa platných hospodárskych predpisov; AGAPE
vedie vlastné účtovníctvo.

IX.

Užívanie majetku Cirkevného zboru a.v. Svätý Jur, ktorý tento zveril do správy AGAPE
a spoločné užívanie majetku AGAPE a cirkevného zboru ako aj užívanie priestorov Cirkevného
zboru a.v. Svätý Jur, ktorý tieto zveril do správy AGAPE a spoločné užívanie priestorov,
upravuje zmluva medzi oboma právnymi subjektami. Ústredie cirkvi je garantom, že AGAPE
sa bude podieľať na zveľaďovaní spoločne užívaného majetku, ktorého vlastníkom je Cirkevný
zbor a.v. Svätý Jur.
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Správu o činnosti a hospodárení predkladá raz za rok riaditeľ alebo ním poverený
pracovník AGAPE prostredníctvom správnej rady Generálnemu presbyterstvu. Zároveň ju
predkladá aj na vedomie Zborovému konventu Cirkevného zboru a.v. vo Svätom Jure.

XI.

AGAPE ako účelové zariadenie cirkvi môže zaniknúť len rozhodnutím Generálneho
presbyterstva a to alebo na základe vlastného rozhodnutia alebo na návrh správnej rady
AGAPE.

XII.

Na výkon jednotlivých ustanovení tohto štatútu prijme správna rada Organizačný poriadok
AGAPE, ktorým bližšie upraví vnútorné vzťahy AGAPE. Platnosť organizačného poriadku
podlieha schváleniu zriaďovateľom.
AGAPE uzavrie s Cirkevným zborom a.v. Svätý Jur zmluvu o spolupráci, ktorou konkrétne
a podrobne upravia svoje vzájomné vzťahy.
Organizačný poriadok i zmluva o spolupráci sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tohoto
štatútu.

XIII.

Tento štatút bol prijatý Generálnym presbyterstvom Evanjelickej cirkvi a.v. na zasadnutí
3.10.1997.

Ing. Ján Holčík, CSc., v. r.
Generálny dozorca

Doc. Dr. Július Filo, v. r.
Generálny biskup

