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ZÁKON
z 19. novembra 2002

o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 14
Ďalší plat

(1) Sudcovi patrí v kalendárnom roku 2003 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za
mesiac november, ak v kalendárnom roku 2003 do 30. novembra

a) vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,

b) osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,

c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie alebo sa nevedie
proti nemu disciplinárne konanie.

(2) Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac
november 2003. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní až k 31. decembru 2003, plat
podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne za mesiac december 2003.

(3) Výkonom funkcie sudcu na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj
čas

a) čerpania dovolenky,

b) plateného pracovného voľna,

c) neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom
funkcie,

d) dočasného pridelenia,

e) prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

Spo ločné , prechodné a  záverečné ustanoven ia

§ 18

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2003 určí výšku a termín účinnosti valorizácie základného
platu sudcu v kalendárnom roku 2003.
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Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení takto:

V čl. IV sa slová „čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 91 a § 152 tretieho bodu, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003." nahrádzajú slovami „čl. I § 152 tretieho bodu, ktorý
nadobúda účinnosť 1. januára 2003, § 65 až 76, § 78 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 84, §
86 až 91, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, a § 77 a 85, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.
januára 2004.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Ustanovenia § 1 až 13, § 15 až 17 a § 19
uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 14 a 18 uvedené v čl. I strácajú
účinnosť 31. decembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

3) § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.

4) § 121 a 122 Zákonníka práce.

5) Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30
o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných
súdov (oznámenie č. 153/1991 Zb.).
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