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Z Á K O N

z 29. apríla 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 458/2003 Z. z. o zria de ní Špe ciál ne ho súdu a Úra du
špe ciál nej pro ku ra tú ry a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov a kto rým sa me nia

a do pĺ ňa jú nie ktoré zá ko ny

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 458/2003 Z. z. o zria de ní Špe ciál ne ho súdu
a Úra du špe ciál nej pro ku ra tú ry  a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov sa mení a do pĺ ňa tak to:

V čl. XII sa slo vá „1. mája 2004“ na hrá dza jú slo va mi
„1. sep tem bra 2004“ a na kon ci sa bod ka na hrá dza
čiar kou a pri pá ja jú sa slo vá „a ok rem § 24a ods. 1 uve -
de né ho v bode 4 čl. X, kto rý na do bú da účin nos� 1. mája 
2004.“.

Čl. II

Zá kon č. 141/1961 Zb. o trest nom ko na ní súd nom
(Trest ný po ria dok) v zne ní zá ko na č. 57/1965 Zb., zá -
ko na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 149/1969 Zb., zá ko na
č. 48/1973 Zb., zá ko na č. 29/1978 Zb., zá ko na
č. 43/1980 Zb., zá ko na č. 159/1989 Zb., zá ko na
č. 178/1990 Zb., zá ko na č. 303/1990 Zb., zá ko na
č. 558/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 6/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 156/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 178/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 247/1994 Z. z., ná le zu 
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 222/1998
Z. z., zá ko na č. 256/1998 Z. z., zá ko na č. 272/1999
Z. z., zá ko na č. 173/2000 Z. z., zá ko na č. 366/2000
Z. z., zá ko na č. 253/2001 Z. z., zá ko na č. 182/2002
Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002
Z. z., zá ko na č. 457/2003 Z. z. a zá ko na č. 458/2003
Z. z. sa mení tak to:

1. V § 454a ods. 1 sa slo vá „1. má jom 2004“ na hrá -
dza jú slo va mi „1. sep tem brom 2004“.

2. V § 454a ods. 2 sa slo vá „1. mája 2004“ na hrá dza jú 
slo va mi „1. sep tem bra 2004“.

Čl. III

Zá kon č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní
zá ko na č. 412/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 12/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 307/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 328/1996 Z. z., zá ko na č. 385/2000 Z. z., zá -
ko na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 425/2002 Z. z., zá ko -

na č. 426/2003 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z. a zá ko na 
č. 548/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. § 15 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Usta no ve nia § 19e a 19f sa vz�a hu jú rov na ko na

oso by ur če né na naj vy ššom súde na pl ne nie úloh pri
roz ho do va ní o op rav ných pros tried koch pro ti roz hod -
nu tiam Špe ciál ne ho súdu.“.

2. Za § 63 sa vkla dá § 64, kto rý znie:

„§ 64

Ak nie je na Špe ciál nom súde usta no ve ný se nát ale bo 
ak z iné ho dô vo du ne mô že Špe ciál ny súd vy ko ná va�
svo ju prá vo moc pod ¾a toh to zá ko na ale bo oso bit né ho
zá ko na,1a) vy ko ná va ju Kraj ský súd v Ban skej Bys tri -
ci.“.

Čl. IV

Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 670/2002 Z. z., zá ko na
č. 426/2003 Z. z. a zá ko na č. 458/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 ods. 3, § 69 ods. 2 a § 150 ods. 3 sa vy púš �a
slo vo „riad nom“.

2. V § 34 ods. 8 sa za slo vá „sud co vi Špe ciál ne ho
súdu“ vkla da jú slo vá „a sud co vi naj vy ššie ho súdu, kto -
rý roz ho du je o op rav ných pros tried koch pro ti roz hod -
nu tiam Špe ciál ne ho súdu,“ a za slo vá „pred se da Špe -
ciál ne ho súdu“ sa vkla da jú slo vá „ale bo pred se da
naj vyš šie ho súdu“.

3. V § 151c sa vy púš �a od sek 2.

Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 2 a 3.

4. V § 151c ods. 2 sa slo vá „pod ¾a od se kov 1 a 2“ na -
hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se ku 1“.

5. V § 151c od sek 3 znie:
„(3) O op rav ných pros tried koch pro ti roz hod nu tiam

Špe ciál ne ho súdu roz ho du je se nát naj vy ššie ho súdu
ur če ný roz vr hom prá ce; jeho čle nom môže by� iba sud -
ca, kto rý spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 11 ods. 3. Do usta -
no ve nia se ná tu, kto rý bude roz ho do va� o op rav ných
pros tried koch pro ti roz hod nu tiam Špe ciál ne ho súdu,
roz hod ne o op rav nom pros tried ku kto rý ko¾ vek se nát
naj vy ššie ho súdu ur če ný roz vr hom prá ce; funk čný prí -
pla tok pod ¾a § 69 ods. 2 tým to sud com ne pat rí.“.
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6. § 151c sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Ak pod ¾a oso bit né ho zákona36) vy ko ná va Kraj ský

súd v Ban skej Bys tri ci prá vo moc Špe ciál ne ho súdu,
funk čný prí pla tok pod ¾a § 69 ods. 2 pat rí aj sud co vi
Kraj ské ho súdu v Ban skej Bys tri ci, kto rý roz ho du je vo
ve ciach v prá vo mo ci Špe ciál ne ho súdu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 36 znie:

„36) § 64 zá ko na č. 335/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia
s vý nim kou bodu 2 v čl. III a čl. IV, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. sep tem bra 2004. 

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 109 Zbierka zákonov č. 267/2004 Strana 2591



  

















 










