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6/2015 
ZÁSADY 

hospodárenia s bytmi  vo vlastníctve ECAV– ústredie 
 

1. Byty a miestnosti určené na bývanie vo vlastníctve ECAV – ústredie sú podľa účelu 
rozdelené do týchto kategórií: 

 

a)  Byty a miestnosti určené na bývanie sa dávajú do nájmu podľa zásad starostlivosti 
riadneho  hospodára a trhového hospodárstva 
- na dobu určitú, najviac na tri roky, 
-   za trhovú cenu a náhradu za služby spojené s užívaním.  

 

b) Byty a miestnosti určené na sociálne bývanie svojich členov (trvale určené ako 
služobné) sa dávajú 
-   na sociálne bývanie svojich členov na dobu určitú, najviac na 1 rok, 
-  na sociálne bývanie za ekonomickú cenu pokrývajúcu bežné náklady (poistenie, 

daň z nehnuteľností, bežné opravy, amortizácia a pod.) a náhradu za služby spojené 
s užívaním,  

-  členom ECAV, ktorí si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a bývajú  
v domácnosti s mesačným  príjmom na člena domácnosti najviac vo výške            
2,1-násobku platného životného minima.  
Prednosť majú v tomto poradí:  
-  duchovní, 
-  zamestnanci  ECAV, 
-  zamestnanci organizácií zriadených ECAV. 

 

c)   Byty a miestnosti určené na bývanie na príležitostné ubytovanie svojich členov (trvale 
určené ako služobné) sú určené na poskytovanie krátkodobého bývania našim 
cirkevným funkcionárom bývajúcim mimo Bratislavy a prichádzajúcim do Bratislavy 
za účelom účasti na pracovných povinnostiach v Bratislave. 

 

2. Správca  
-  vyhotovuje kategorizáciu bytov,  
-  určuje trhovú cenu nájmu bytov v závislosti od lokality a kategórie bytu,  
-  určuje ekonomickú cenu nájmu bytov,  
-  pripravuje konkrétne nájomné zmluvy podľa týchto zásad, 
-  raz ročne podáva správu o hospodárení s bytmi Generálnemu presbyterstvu ECAV na 

Slovensku (samostatne alebo v rámci správy o hospodárení s inými nehnuteľnosťami 
ECAV). 

 

3.  Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schvaľuje:   
-  tieto zásady a ich zmeny, 
-  kategorizáciu bytov predloženú správcom, 
-  výnimky z týchto zásad pri hospodárení s bytmi dôvodov hodných osobitného zreteľa 

na žiadosť uchádzača o nájom bytu.  
 

Tieto zásady boli schválené uznesením Generálneho  presbyterstva ECAV na Slovensku       
č. 72-4/2015. 
 

Zvolen dňa 29. apríla 2015 
 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 
generálny dozorca     generálny biskup 
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7/2015 
CIRKEVNÉ NARIADENIE,  

ktorým sa mení 
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 3/1997 

o kanonických vizitáciách, biskupských a seniorských návštevách a kontrolách 
 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo 
uznesením 64-4/2015 zo dňa 29. apríla 2015 toto nariadenie: 
 

Čl. 1 
 

Doterajšie znenie § 10 cirkevného nariadenia č. 3/1997 o kanonických vizitáciách, 
biskupských a seniorských návštevách a kontrolách sa nahrádza týmto znením: 
 
§ 10  
 
(1) O vizitácii spisuje biskupom poverený zapisovateľ zápisnicu. 
 
(2) Zápisnica obsahuje všeobecné  náležitosti (dátum, prítomní, predmet atď.) a zistené 

skutočnosti. 
 
(3) Pri zistených nedostatkoch biskup určí termín na ich odstránenie. 
 
(4) Pri zistených nedostatkoch, resp. podozreniach hospodárskeho charakteru, biskup môže 

nariadiť vykonanie hospodárskej kontroly podľa cirkevného zákona o hospodárení. 
 
(5) Zápisnicu podpisujú biskup, na vizitácii prítomní zástupcovia vyššej COJ a zborové 

predsedníctvo. 
 
(6) Zápisnicu treba doručiť v lehote do 60 dní od skončenia vizitácie: 

- vizitovanému,  
- príslušnému seniorátu, 
- príslušnému dištriktu, 
- ECAV na Slovensku. 

 
Čl. 2 

 

Toto cirkevné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Generálneho presbyterstva Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dňa 29. 4. 2015. 
 

Čl. 3 
 

Toto cirkevné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho publikovania v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov. 

 
Zvolen dňa 29. apríla 2015 

 
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 

generálny dozorca     generálny biskup  
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8/2015  
OZNÁMENIE  

o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2015   
 

         
Na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku boli zvolení 
títo cirkevní  predstavitelia:  
 
1. JUDr. Juraj Gáll za predsedu Synody ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 

Východný dištrikt ECAV na Slovensku, 
 

2. Mgr. Ivan Eľko za riadneho člena Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 
z radov ordinovaných za Západný dištrikt ECAV na Slovensku, 

 

3. Mgr. Ján Jančo za predsedu Výboru misie ECAV na Slovensku,  
 

4. Mgr. Vladimír Ferenčík za riadneho člena Generálneho súdu za Liptovsko-oravský 
seniorát ECAV na Slovensku z radov ordinovaných, 

 

5. PhDr. Beáta Brašenová za riadnu členku Generálneho súdu za Liptovsko-oravský 
seniorát ECAV na Slovensku z radov neordinovaných, 

 

6. JUDr. Roman Kaprál za riadneho člena Generálneho súdu za Tatranský seniorát ECAV 
na Slovensku z radov neordinovaných,  

 

7. Mgr. Jozef Vereščak za náhradného člena Generálneho súdu za Tatranský seniorát ECAV 
na Slovensku z radov ordinovaných,  

 

8. JUDr. Rastislav Dindoš za náhradného člena Generálneho súdu za Tatranský seniorát 
ECAV na Slovensku z radov neordinovaných,  

 

9. Danica Ertlová za riadnu členku Generálneho súdu za Turčiansky seniorát ECAV na 
Slovensku z radov neordinovaných,  

 

10. Mgr. Blanka Kostelná za náhradnú členku Generálneho súdu za Turčiansky seniorát 
ECAV na Slovensku z radov ordinovaných,   

 

11. Viliam Volna za náhradného člena Generálneho súdu za Turčiansky seniorát ECAV na 
Slovensku z radov neordinovaných, 

 
12. Mgr. Slavomír Sabol za člena komisie pre farárske skúšky pre predmet Homiletika, 
 

13. Mgr. Slavomír Sabol za člena komisie pre kaplánske skúšky pre predmet Praktická 
exegéza. 

 
 

Nové Zámky dňa 13. 6. 2015 
 
 
     JUDr.  Juraj Gáll, v. r.       Mgr. Ivan Mucha, v. r. 
 

 
predsedovia Synody ECAV na Slovensku 
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9/2015 
CIRKEVNÝ ZÁKON, 
ktorým sa mení a dopĺňa      

cirkevný zákon č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach, v znení cirkevných zákonov 
 č. 2/2005 a 4/2013 

___________________________________________________________________________ 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný 
zákon: 

 
Čl. 1 

 
V § 5 písm. d) sa text „porušovanie cirkevných predpisov“ nahrádza textom „porušovanie 
povinností uložených cirkevnými právnymi predpismi“. 
 

Čl. 2 
 

V  § 8 sa slovo „dva" nahrádza slovom „tri“. 
 

Čl. 3 
 

Doterajšie znenie § 8 sa označuje ako odsek 1. 
 

Čl. 4 
 

§ 8 sa doplňuje o odsek 2, ktorý znie: 
 
„Ak v súvislosti s disciplinárnym previnením došlo ku škode, ktorá bola spôsobená úmyselne 
alebo zmluvou alebo dohodou alebo iným dvoj- a viacstranným právnym úkonom, ktorý 
podlieha registrácii alebo vkladu štátnymi orgánmi pre evidenciu zmeny vlastníctva, 
disciplinárne previnenie sa premlčí po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, 
z ktorej škoda vznikla.“ 
 

Čl. 5 
 

Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov.  
 
 
 
 

Nové Zámky dňa 13. 6. 2015 
 
 
      JUDr.  Juraj Gáll, v. r.          Mgr. Ivan Mucha, v. r. 
  
 

predsedovia Synody ECAV na Slovensku 


