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Z Á  K O N

z 19. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa 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
ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní  nie ktorých zá ko nov

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. 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., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 462/2003 Z. z., zá ko na č. 505/2003 Z. z., zá ko na
č. 514/2003 Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z., zá ko na
č. 267/2004 Z. z., zá ko na č. 403/2004 Z. z. a zá ko na
č. 530/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 21 ods. 2 pr vej vete sa za slo vá „sta ro bný dô -
cho dok“ vkla dá čiar ka a slo vá „pred čas ný sta ro bný dô -
cho dok“.

2. V § 24 od sek 4 znie:
„(4) Mi nis ter pre ru ší vý kon funk cie sud co vi, kto rý

spĺ ňa pod mien ky na vznik ná ro ku na prí pla tok za vý -
kon funk cie sud cu pod ¾a § 95 ods. 1. Ak sa sud ca po
pre ru še ní zno vu ujme funk cie sud cu, prí pla tok za vý -
kon funk cie sud cu sa mu po čas vý ko nu funk cie sud cu
ne vy plá ca.“.

3. V § 24 od se ky 6 až 8 zne jú:
„(6) Mies to sud cu, kto ré mu bol pre ru še ný vý kon

funk cie pod ¾a od se ku 4, sa môže po ur če ní mi nis tra
pod ¾a oso bit né ho zákona7) sta� vo¾ ným mies tom sud cu.

 (7) Sud ca, kto ré mu bol pre ru še ný vý kon funk cie
sud cu pod ¾a od se kov 1 až 3 ale bo od se ku 5, sa môže
zno vu uja� funk cie na súde, na kto rom vy ko ná val funk -
ciu sud cu pred pre ru še ním, ale bo na inom súde, na
kto rý bol pri de le ný súd nou ra dou; uve de nú sku toč nos� 
ozná mi sud ca Mi nis ter stvu spra vod li vos ti Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) spra vid la 60 dní
pred za ča tím vý ko nu funk cie.

 (8) Sud ca, kto ré mu bol pre ru še ný vý kon funk cie
sud cu pod ¾a od se ku 4, sa so sú hla som pred se du súdu
a sud cov skej rady môže na ur či tý čas zno vu uja� funk -
cie sud cu na súde, na kto rom vy ko ná val funk ciu sud cu 
pred pre ru še ním, ak je na tom to súde vo¾ né mies to
sud cu, ale bo na inom súde, na kto rý bol pri de le ný súd -
nou ra dou. Ter mín ná stu pu a čas tr va nia vý ko nu funk -
cie v tom to prí pa de určí pred se da súdu po do ho de so
sud com.“.

4. V § 25 ods. 4 sa slo vá „ak je sud ca ale bo jeho po -
zos ta lý po be ra te ¾om prí plat ku k dô chod ku“ na hrá dza -
jú slo va mi „ak je sud ca po be ra te ¾om prí plat ku za vý kon 
funk cie sud cu ale bo po zos ta lý po sud co vi po be ra te ¾om
prí plat ku k dô chod ku po zos ta lých“.

5. § 95 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 95

Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu
a prí pla tok k dô chod ku po zos ta lých

(1) Sud ca má za kaž dý rok vý ko nu funk cie sud cu
prá vo na prí pla tok za vý kon funk cie sud cu, ak  má ná -
rok na vý pla tu sta ro bné ho dô chod ku, pred čas né ho
sta ro bné ho dô chod ku ale bo in va lid né ho dô chod ku
pod ¾a oso bit né ho pred pi su20a) a
a) sú čas ne po žia dal mi nis tra o pre ru še nie vý ko nu

funk cie sud cu pod ¾a § 24 ods. 4 a mi nis ter stvo o pri -
zna nie prí plat ku za vý kon funk cie sud cu ale bo

b) sú čas ne po žia dal mi nis ter stvo o pri zna nie prí plat ku
za vý kon funk cie sud cu, ak mu za nik la funk cia sud -
cu z dô vo du
1. od vo la nia z funk cie sud cu pod ¾a § 18 ods. 2,
2. vzda nia sa funk cie sud cu pod ¾a § 19.

(2) Prí pla tok k dô chod ku po zos ta lých pat rí
a) man žel ke k vdov ské mu dô chod ku po zo mre tom

man že lo vi, kto rý bol sud com, vo výš ke 60 % z prí -
plat ku za vý kon funk cie sud cu, na kto rý mal sud ca
ná rok ku dňu svo jej smr ti,

b) man že lo vi k  vdo vec ké mu dô chod ku po zo mre tej
man žel ke, kto rá bola sud ky ňou, vo výš ke 60 % z prí -
plat ku za vý kon funk cie sud cu, na kto rý mala sud -
ky ňa ná rok ku dňu svo jej smr ti,

c) ne za o pat re né mu die �a �u k si rot ské mu dô chod ku po
zo mre tom ro di čo vi ale bo po zo mre tom osvo ji te ¾o vi,
kto rý bol sud com, vo výš ke 30 % z prí plat ku za vý -
kon funk cie sud cu, na kto rý mal sud ca ná rok ku
dňu svo jej smr ti. Ak ide o také ne za o pat re né die �a,
kto ré nemá dru hé ho ro di ča, výš ka jeho prí plat ku
k si rot ské mu dô chod ku je 60 % zo sumy prí plat ku za 
vý kon funk cie sud cu, na kto rú mal zo mre tý sud ca
ná rok ku dňu svo jej smr ti.

(3) Na úče ly prí plat kov k dô chod ku po zos ta lých  po -
d¾a od se ku 2 sa ne vy ža du je spl ne nie pod mien ky uve de -
nej v od se ku 1 písm. a) a b), ak funk cia sud cu za nik la
smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho.
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 (4) Výš ka me sač né ho prí plat ku za vý kon funk cie
sud cu je za kaž dý celý rok vý ko nu funk cie sud cu 0,8 %
z prie mer né ho pla tu sud cu.19) Ak vý kon funk cie sud cu
ne tr val celý rok, pat rí sud co vi po mer ná čas� prí plat ku
za vý kon funk cie sud cu za kaž dý aj za ča tý me siac vý ko -
nu funk cie sud cu.

 (5) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu pat rí sud co vi
naj viac za 35 ro kov vý ko nu funk cie.

 (6) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu a prí pla tok
k dô chod ku po zos ta lých sa zvý šia, ak sa zvý ši prie mer -
ný plat sud cu. Zvý še ný prí pla tok pat rí opráv ne ným
oso bám odo dňa, od kto ré ho sa zvý ši prie mer ný plat
sud cu.

 (7) O prí plat ku za vý kon funk cie sud cu a o prí plat ku 
k dô chod ku po zos ta lých roz hod ne mi nis ter stvo do
30 dní odo dňa do ru če nia žia dos ti o ich pri zna nie. Prí -
pla tok za vý kon funk cie sud cu a prí pla tok k dô chod ku
po zos ta lých sa vy plá ca bez ho to vost ne na účet v ban ke
ale bo po boč ke za hra nič nej ban ky ozna če ný po be ra te -
¾om.“.

 6. V nad pi se nad § 96 sa slo vá „k dô chod ku sud cu“
na hrá dza jú slo va mi „za vý kon funk cie sud cu“.

 7. V § 99 od sek 2 znie:
 „(2) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu vy plá ca mi -

nis ter stvo vo pred v pra vi del ných me sač ných le ho tách
ním ur če ných, naj ne skôr však 15. deň toho ka len dár -
ne ho me sia ca, za kto rý sa prí pla tok vy plá ca.“.

 8. V § 99  ods. 5 sa slo vá „k dô chod ku sud cu“ na hrá -
dza jú slo va mi „k dô chod ku po zos ta lých“.

 9. V § 110 ods. 3 sa slo vá „k dô chod ku“ na hrá dza jú
slo va mi „za vý kon funk cie sud cu“.

10. V § 148 od sek 9 znie:
„(9) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu pro fe sio nál ne -

ho vo ja ka sa ur ču je, ak ïa lej nie je usta no ve né inak,
pod ¾a § 95 ods. 4; na úče ly ur če nia prí plat kov pod ¾a § 95
sa u sud cu pro fe sio nál ne ho vo ja ka a po ňom po zos ta -
lých osôb za dô cho dok pod ¾a oso bit né ho predpisu20a) po -
va žu je vý slu ho vý dô cho dok ale bo in va lid ný vý slu ho vý
dô cho dok, ako aj vý slu ho vé dô chod ky po zos ta lých osôb
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.31) Vý slu ho vý dô cho dok ale -
bo in va lid ný vý slu ho vý dô cho dok spo lu s prí plat kom za
vý kon funk cie sud cu vo jen ské ho súdu ne smie pre siah -
nu� výš ku dô chod ku sud cu spo lu s prí plat kom za vý kon
funk cie sud cu, kto rý vy ko ná val funk ciu sud cu rov na ký
po čet ro kov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 31 znie:
„31) Zá kon č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po li caj tov

a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

11. V § 150a ods. 3 tre tej vete sa čiar ka za slo vom
„pre ru šu je“ na hrá dza bod kou a  vy púš �a sa text „pri -
čom usta no ve nie § 24 ods. 7 dru há veta sa ne po u ži je.“.

12. V § 151 ods. 5 sa slo vá „§ 95 ods. 3“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 95 ods. 4“.

13. Za § 151e sa vkla da jú § 151f a 151g, kto ré vrá ta -
ne nad pi su nad § 151f zne jú:

„Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1.  ja nu ára 2005

§ 151f

(1) Výš ka prí plat ku za vý kon funk cie sud cu je v roku
2005 1 % z prie mer né ho pla tu sud cu. Ak vý kon funk cie
sud cu ne tr val celý rok, pat rí sud co vi po mer ná čas� prí -
plat ku za vý kon funk cie sud cu za kaž dý aj za ča tý me -
siac vý ko nu funk cie. Prí pla tok za vý kon funk cie pat rí
sud co vi naj viac za 35 ro kov vý ko nu funk cie.

(2) Výš ka prí plat ku za vý kon funk cie sud cu je
v roku 2006 0,9 % z prie mer né ho pla tu sud cu. Ak vý kon
funk cie sud cu ne tr val celý rok, pat rí sud co vi po mer ná
čas� prí plat ku za vý kon funk cie sud cu za kaž dý aj za ča -
tý me siac vý ko nu funk cie. Prí pla tok za vý kon funk cie
pat rí sud co vi naj viac za 35 ro kov vý ko nu funk cie.

(3) Výš ka prí plat ku k dô chod ku po zos ta lých sa
v roku 2005 určí pod ¾a od se ku 1 a § 95 ods. 2.

(4) Výš ka prí plat ku k dô chod ku po zos ta lých sa
v roku 2006 určí pod ¾a od se ku 2 a § 95 ods. 2.

§ 151g

(1) Prá vo na prí pla tok k dô chod ku, kto ré vznik lo sud -
co vi do 1. ja nu ára 2005 a  kto ré k to mu to dňu trvá, sa
mení dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na na
prá vo na prí pla tok za vý kon funk cie sud cu.

(2) Prá vo na prí pla tok k vdov ské mu, vdo vec ké mu
ale bo si rot ské mu dô chod ku, kto ré vznik lo po zos ta lým
po sud co vi do 1. ja nu ára 2005 a  kto ré k to mu to dňu
trvá, sa mení dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá -
ko na na prá vo na prí pla tok k dô chod ku po zos ta lých.

(3) Sud ca, kto rý spl nil pod mien ky ná ro ku na vý pla tu 
prí plat ku k dô chod ku za vý kon funk cie sud cu do 1. ja -
nu ára 2005 a jeho ná rok ku dňu na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na trvá, má od účin nos ti toh to zá ko na
ná rok na vý pla tu prí plat ku za vý kon funk cie sud cu vo
výš ke ur če nej pod ¾a toh to zá ko na; na úče ly ur če nia
výš ky prí plat ku sa do času vý ko nu funk cie sud cu za po -
čí ta celá prax, kto rá bola za po čí ta ná na úče ly prí plat ku
k dô chod ku pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(4) Po zos ta lí po sud co vi ale bo sud ky ni, kto rým vzni -
kol ná rok na vý pla tu prí plat kov k vdov ské mu dô chod -
ku, k vdo vec ké mu dô chod ku ale bo k si rot ské mu dô -
chod ku do 1. ja nu ára 2005 a ich ná rok ku dňu
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na trvá, majú od
účin nos ti toh to zá ko na ná rok na prí pla tok k  dô chod ku 
po zos ta lých vo výš ke ur če nej pod ¾a toh to zá ko na; na
úče ly ur če nia výš ky prí plat ku po zos ta lých osôb sa do
času vý ko nu funk cie sud cu za po čí ta celá prax, kto rá
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bola za po čí ta ná na úče ly prí plat ku k vdov ské mu dô -
chod ku, vdo vec ké mu dô chod ku ale bo si rot ské mu dô -
chod ku pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(5) Pre ru še nie vý ko nu funk cie sud cu z dô vo du  od -
cho du sud cu na sta ro bný dô cho dok ale bo z dô vo du pri -
zna nia in va lid né ho dô chod ku pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov sa po va žu je za pre ru še nie vý ko nu funk cie sud cu
pod ¾a § 24 ods. 4 toh to zá ko na.“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 38/1993
Z. z. o or ga ni zá cii Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky,
o ko na ní pred ním a o pos ta ve ní jeho sud cov v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 293/1995 Z. z., 
zá ko na č. 398/1998 Z. z., zá ko na č. 97/1999 Z. z., zá ko -
na č. 226/2000 Z. z., zá ko na č. 124/2002 Z. z., zá ko na
č. 514/2003 Z. z., zá ko na č. 551/2003 Z. z. a zá ko na
č. 324/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

Za § 16 sa vkla dá § 16a, kto rý znie:

„§ 16a

Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu Ústav né ho
súdu a prí pla tok k dô chod ku po zos ta lých

(1) Sud ca, kto rý viac než po lo vi cu funk čné ho ob do -
bia vy ko ná val funk ciu sud cu, má ná rok na prí pla tok za 
vý kon funk cie sud cu, ak
a) skon čil vý kon funk cie sud cu a
b) má ná rok na vý pla tu sta ro bné ho dô chod ku, pred -

čas né ho sta ro bné ho dô chod ku ale bo in va lid né ho
dô chod ku.

(2) Sud co vi pat rí prí pla tok za vý kon funk cie sud cu vo 
výš ke 33,3 % zá klad né ho pla tu sud cu za okrúh le ný na -
hor na ce lých 100 Sk, za čí na júc pr vým dňom me sia ca
na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom spl nil pod mien ky
usta no ve né v od se ku 1.

(3) Sud co vi pat rí iba je den prí pla tok za vý kon funk cie 
sud cu bez oh¾a du na po čet funk čných ob do bí, v kto -
rých vy ko ná val funk ciu sud cu.

(4) Ak má sud ca ná rok na prí pla tok za vý kon funk cie
sud cu a sú čas ne má aj ná rok na prí pla tok za vý kon
funk cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su, pat rí mu iba je den
prí pla tok. To pla tí aj pre prí pla tok k dô chod ku po zos ta -
lých.

(5) Prí pla tok k dô chod ku po zos ta lých pat rí
a) man žel ke k vdov ské mu dô chod ku po zo mre tom

man že lo vi, kto rý bol sud com, vo výš ke 60 % z prí -
plat ku, na kto rý mal sud ca ná rok ku dňu svo jej smr -
ti,

b) man že lo vi k vdo vec ké mu dô chod ku po zo mre tej
man žel ke, kto rá bola sud ky ňou, vo výš ke 60 % z prí -
plat ku, na kto rý mala sud ky ňa ná rok ku dňu svo jej
smr ti,

c) ne za o pat re né mu die �a �u k si rot ské mu dô chod ku po
zo mre tom ro di čo vi ale bo po zo mre tom osvo ji te ¾o vi,
kto rý bol sud com, vo výš ke 30 % z prí plat ku, na kto -

rý mal sud ca ná rok ku dňu svo jej smr ti. Ak ide o také 
ne za o pat re né die �a, kto ré nemá dru hé ho ro di ča,
výš ka jeho prí plat ku k si rot ské mu dô chod ku je 60 %
zo sumy prí plat ku za vý kon funk cie sud cu, na kto rú
mal zo mre tý sud ca ná rok ku dňu svo jej smr ti.

(6) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu a prí pla tok
k dô chod ku po zos ta lých sa zvý šia, ak sa zvý ši zá klad ný 
plat sud cu. Zvý še ný prí pla tok pat rí opráv ne nej oso be
odo dňa, od kto ré ho sa zvý ši zá klad ný plat sud cu.

(7) O prí plat ku za vý kon funk cie sud cu a o prí plat ku
k dô chod ku po zos ta lých roz hod ne ústav ný súd do
30 dní od do ru če nia žia dos ti o ich pri zna nie. Prí pla tok
za vý kon funk cie sud cu a prí pla tok k dô chod ku  pozo -
stalých sa vy plá ca bez ho to vost ne na účet v ban ke ale bo 
po boč ke za hra nič nej ban ky ozna če ný po be ra te ¾om.

(8) Prí pla tok za vý kon funk cie sud cu a prí pla tok
k dô chod ku po zos ta lých vy plá ca ústav ný súd vo pred
v pra vi del ných me sač ných le ho tách ním ur če ných, naj -
ne skôr 15. deň toho ka len dár ne ho me sia ca, za kto rý sa
prí pla tok vy plá ca.

(9) Usta no ve nia od se kov 1 až 8 sa vz�a hu jú aj na
sud cu, kto rý vy ko ná val funk cie sud cu pred dňom na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ako aj na po zos ta -
lých toh to sud cu.“.

Čl. III

Zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych
ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na č. 669/2002
Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na č. 462/2003
Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z.,  zá ko na č. 561/2003
Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z. a zá ko na č. 530/2004
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 134 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 134

Prí pla tok za vý kon funk cie
pro ku rá to ra a prí pla tok k dô chod ku

(1) Pro ku rá tor má prá vo na prí pla tok za vý kon funk -
cie pro ku rá to ra, ak
a) za ni kol jeho slu žob ný po mer a sú čas ne
b) má ná rok na vý pla tu sta ro bné ho dô chod ku, pred -

čas né ho sta ro bné ho dô chod ku ale bo in va lid né ho
dô chod ku a  ak ide o pro ku rá to ra vo jen skej pro ku ra -
tú ry, vý slu ho vé ho dô chod ku ale bo in va lid né ho vý -
slu ho vé ho dô chod ku.

(2) Ak pro ku rá tor zo mrie, prá vo na prí pla tok
a) k vdov ské mu dô chod ku ale bo vdov ské mu vý slu ho -

vé mu dô chod ku má man žel ka, kto rá má ná rok na
vdov ský dô cho dok ale bo vdov ský vý slu ho vý dô cho -
dok po zo mre tom man že lo vi, kto rý bol pro ku rá to rom 
(ïa lej len „prí pla tok k vdov ské mu dô chod ku“),

b) k vdo vec ké mu dô chod ku ale bo vdo vec ké mu vý slu -
ho vé mu dô chod ku má man žel, kto rý má ná rok na
vdo vec ký dô cho dok ale bo vdo vec ký vý slu ho vý dô -
cho dok po zo mre tej man žel ke, kto rá bola pro ku rá -
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tor kou (ïa lej len „prí pla tok k vdo vec ké mu dô chod -
ku“),

c) k si rot ské mu dô chod ku ale bo si rot ské mu vý slu ho -
vé mu dô chod ku má ne za o pat re né die �a, kto ré má
ná rok na si rot ský dô cho dok ale bo si rot ský vý slu ho -
vý dô cho dok po zo mre tom ro di čo vi ale bo po zo mre -
tom osvo ji te ¾o vi, kto rý bol pro ku rá to rom (ïa lej len
„prí pla tok k si rot ské mu dô chod ku“).

(3) Na úče ly prí plat ku k dô chod ku pod ¾a od se ku 2 sa
ne vy ža du je spl ne nie pod mien ky usta no ve nej v od se -
ku 1 písm. b), ak slu žob ný po mer pro ku rá to ra za ni kol
smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho.“.

2. § 135 a 136 vrá ta ne nad pi su nad § 135 zne jú:

„Výš ka pr í  plat  ku za vý kon funk cie
pro ku rá to ra a prí  pla tok k dô chod ku

§ 135

(1) Výš ka prí plat ku za vý kon funk cie pro ku rá to ra je
za kaž dý rok za po čí ta te¾ nej pra xe
a) v roku 2005 1 % z prie mer né ho pla tu pro ku rá to ra,
b) v roku 2006 0,9 % z prie mer né ho pla tu pro ku rá to -

ra,
c) od roku 2007 0,8 % z prie mer né ho pla tu pro ku rá to -

ra.

(2) Ak vý kon funk cie ne tr val celý rok, pat rí pro ku rá -
to ro vi po mer ná čas� prí plat ku za vý kon funk cie pro ku -
rá to ra za kaž dý aj za ča tý me siac vý ko nu funk cie.

(3) Prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra pat rí pro -
ku rá to ro vi naj viac za 35 ro kov vý ko nu funk cie pro ku -
rá to ra.

(4) Prie mer ným pla tom pro ku rá to ra na úče ly prí plat -
ku za vý kon funk cie pro ku rá to ra sa ro zu mie prie mer ný 
plat sud cu usta no ve ný oso bit ným zá ko nom.38)

(5) Výš ka prí plat ku k vdov ské mu dô chod ku pod ¾a
§ 134 ods. 2 písm. a) a prí plat ku k vdo vec ké mu dô chod -
ku pod ¾a § 134 ods. 2 písm. b) je 60 % zo sumy prí plat -
ku za vý kon funk cie pro ku rá to ra, na kto rú mal ná rok
zo mre tý pro ku rá tor ku dňu svo jej smr ti.

(6) Výš ka prí plat ku k si rot ské mu dô chod ku pod ¾a
§ 134 ods. 2 písm. c) je 30 % zo sumy prí plat ku za vý kon 
funk cie pro ku rá to ra, na kto rú mal ná rok zo mre tý pro -
ku rá tor ku dňu svo jej smr ti. Ak však ide o také  neza -
opatrené die �a, kto ré nemá dru hé ho ro di ča, výš ka jeho
prí plat ku k si rot ské mu dô chod ku pod ¾a § 134 ods. 2
písm. c) je 60 % zo sumy prí plat ku za vý kon funk cie
pro ku rá to ra, na kto rú mal zo mre tý pro ku rá tor ná rok
ku dňu svo jej smr ti.

(7) Úhrn prí plat ku k vdov ské mu dô chod ku ale bo
vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat kov k si rot ským dô -
chod kom ne smie pre siah nu� sumu prí plat ku za vý kon
funk cie pro ku rá to ra, na kto rú mal zo mre tý pro ku rá tor
ná rok ku dňu svo jej smr ti. Ak úhrn prí plat ku k vdov -
ské mu dô chod ku ale bo vdo vec ké mu dô chod ku a prí -

plat kov k si rot ským dô chod kom pre sa hu je sumu, na
kto rú mal zo mre tý pro ku rá tor ná rok ku dňu svo jej
smr ti, prí pla tok k vdov ské mu dô chod ku ale bo prí pla -
tok k vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat ky k si rot ským
dô chod kom sa po mer ne skrá tia.

(8) Úhrn prí plat kov k si rot ským dô chod kom, na kto -
ré vznik ne ná rok pod ¾a od se ku 4, ne smie pre siah nu�
sumu, na kto rú mal zo mre tý pro ku rá tor ná rok ku dňu
svo jej smr ti. Ak úhrn tých to prí plat kov pre sa hu je
sumu, na kto rú mal zo mre tý pro ku rá tor ná rok ku dňu
svo jej smr ti, prí plat ky k si rot ským dô chod kom sa po -
mer ne skrá tia.

§ 136

(1) Prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra, prí pla tok 
k vdov ské mu dô chod ku, prí pla tok k vdo vec ké mu dô -
chod ku a prí pla tok k si rot ské mu dô chod ku opráv ne -
ným oso bám vy plá ca pod ¾a § 141 ods. 2 ge ne rál na pro -
ku ra tú ra vo výš ke ur če nej pod ¾a § 135.

(2) Pri zna ný prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra,
prí pla tok k vdov ské mu dô chod ku, prí pla tok k vdo vec -
ké mu dô chod ku a prí pla tok k si rot ské mu dô chod ku sa
zvý ši, ak sa zvý ši prie mer ný plat pro ku rá to ra. Zvý še ný
prí pla tok pat rí opráv ne nej oso be odo dňa, od kto ré ho
sa zvý ši prie mer ný plat pro ku rá to ra.“.

3. § 137 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 137

Zá nik prá va na prí pla tok za vý kon funk cie
pro ku rá to ra a na prí pla tok k dô chod ku

(1) Prá vo na prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra
za ni ká dňom smr ti pro ku rá to ra.

(2) Ak prá vo na prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá -
to ra vznik lo pred smr �ou pro ku rá to ra a prí pla tok pro -
ku rá to ro vi ne bol vy pla te ný, prá vo na vy pla te nie splat -
ných súm pre chá dza po stup ne pria mo na man že la
zo mre té ho pro ku rá to ra, jeho deti a ro di čov pro ku rá to -
ra, ak žili s pro ku rá to rom v čase jeho smr ti v do mác -
nos ti. Spl ne nie pod mien ky spo lu ži tia v do mác nos ti sa
ne vy ža du je u detí, kto ré majú prá vo na prí pla tok k si -
rot ské mu dô chod ku po zo mre tom pro ku rá to ro vi.

(3) Prá vo, kto ré pre chá dza na oso by uve de né v od se -
ku 2, nie je pred me tom de dič stva; pred me tom de dič -
stva sa stá va, ak niet tých to osôb.

(4) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 sa vz�a hu jú aj na oso -
by uve de né v § 134 ods. 2, ak ide o prí pla tok k ich dô -
chod ku.“.

4. V § 138 od sek 2 znie:
„(2) Za po čí ta te¾ ná prax na úče ly prí plat ku za vý kon

funk cie pro ku rá to ra, prí plat ku k vdov ské mu dô chod -
ku, prí plat ku k vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat ku k si -
rot ské mu dô chod ku sa ur ču je pod ¾a § 97, ak ten to zá -
kon ne us ta no vu je inak.“.

Čiastka 251 Zbierka zákonov č. 586/2004 Strana 6077



 5. V § 139 ods. 1 sa za slo vá „k ma ter ské mu“ vkla dá
čiar ka a slo vá „a prí pla tok k dô chod ku“ sa na hrá dza jú
slo va mi „prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra, prí -
pla tok k vdov ské mu dô chod ku, prí pla tok k vdo vec ké -
mu dô chod ku a prí pla tok k si rot ské mu dô chod ku“.

 6. V § 140 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) prí plat ku za vý kon funk cie pro ku rá to ra,“.

 7. V § 141 od sek 2 znie:
 „(2) Prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra, prí pla -

tok k vdov ské mu dô chod ku, prí pla tok k vdo vec ké mu
dô chod ku a prí pla tok k si rot ské mu dô chod ku vy plá ca
ge ne rál na pro ku ra tú ra vo pred v pra vi del ných me sač -
ných le ho tách ňou ur če ných, naj ne skôr však 15. deň
toho ka len dár ne ho me sia ca, za kto rý sa prí pla tok vy -
plá ca. Do cu dzi ny sa vy plá ca jú prí plat ky opráv ne ným
oso bám po za du v troj me sač ných le ho tách po pred chá -
dza jú com po tvr de ní o ich tr va lom zdr žia va ní sa v cu dzi -
ne. Na ur če nie výš ky prí plat ku je roz ho du jú ci ka len -
dár ny me siac, za kto rý sa prí pla tok vy plá ca.“.

 8. V § 167 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo čias toč -
nej in va li di ty“ a slo vá „ale bo čias toč ným in va lid ným
dô chod kom“ a slo vá „a prí plat kom k dô chod ku“ sa na -
hrá dza jú slo va mi „a prí plat kom za vý kon funk cie pro -
ku rá to ra“.

 9. V § 167 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo čias toč -
nej in va li di ty“.

10. V § 167 ods. 3 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
čias toč né ho in va lid né ho dô chod ku“.

11. Za § 263 sa vkla da jú § 263a a 263b, kto ré vrá ta ne 
nad pi su nad § 263a zne jú:

„Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1.  ja nu ára 2005

§ 263a

(1) Prá vo na prí pla tok k dô chod ku, kto ré vznik lo pro -
ku rá to ro vi pod ¾a do te raj ších pred pi sov a kto ré trvá ku
dňu na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, sa mení
dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na na prá vo
na prí pla tok za vý kon funk cie pro ku rá to ra.

(2) Prá vo na prí pla tok k dô chod ku, kto ré vznik lo
man žel ke zo mre té ho pro ku rá to ra pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a kto ré trvá ku dňu na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na, sa mení dňom na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na na prá vo na prí pla tok k vdov ské mu dô -
chod ku.

(3) Prá vo na prí pla tok k dô chod ku, kto ré vznik lo
man že lo vi zo mre tej pro ku rá tor ky pod ¾a do te raj ších
pred pi sov a kto ré trvá ku dňu na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na, sa mení dňom na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na na prá vo na prí pla tok k vdo vec ké mu dô -
chod ku.

(4) Prá vo na prí pla tok k dô chod ku, kto ré vznik lo ne -
za o pat re né mu die �a �u s ná ro kom na si rot ský dô cho -
dok  po zo mre tom pro ku rá to ro vi, kto rý bol jeho ro di -
čom ale bo  kto rý pre vzal die �a do sta rost li vos ti
na hrá dza jú cej sta rost li vos� ro di čov  pod ¾a do te raj ších
pred pi sov, a kto ré trvá ku dňu na do bud nu tia účin nos ti 
toh to zá ko na, sa mení dňom na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na na prá vo na prí pla tok k si rot ské mu dô -
chod ku.

(5) Vznik prá va na prí plat ky uve de né v od se koch 1 až 4
sa po su dzu je pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Od na do bud -
nu tia účin nos ti toh to zá ko na sa však výš ka prí plat ku za
vý kon funk cie pro ku rá to ra, prí plat ku k vdov ské mu dô -
chod ku, prí plat ku k vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat ku
k si rot ské mu dô chod ku upra ví pod ¾a toh to zá ko na s tým, 
že na úče ly ur če nia výš ky tých to prí plat kov sa za po čí ta
bez ob me dze nia usta no ve né ho v § 135 ods. 1 celá za po čí -
ta te¾ ná prax, kto rá bola za po čí ta ná na úče ly prí plat ku
k dô chod ku pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

§ 263b

Do za po čí ta te¾ nej pra xe na úče ly prí plat ku za vý kon
funk cie pro ku rá to ra, prí plat ku k vdov ské mu dô chod -
ku, prí plat ku k vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat ku k si -
rot ské mu dô chod ku sa za po čí ta va jú všet ky ob do bia za -
po čí ta né pro ku rá to ro vi pod ¾a do te raj ších pred pi sov do
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ak pro ku rá tor
je ku dňu na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na v slu -
žob nom po me re pro ku rá to ra. Ak slu žob ný po mer pro -
ku rá to ra vznik ne až po na do bud nu tí účin nos ti toh to
zá ko na, na úče ly prí plat ku za vý kon funk cie pro ku rá -
to ra, prí plat ku k vdov ské mu dô chod ku, prí plat ku
k vdo vec ké mu dô chod ku a prí plat ku k si rot ské mu dô -
chod ku sa do za po čí ta te¾ nej pra xe pro ku rá to ra za po čí -
ta čas prí prav nej pra xe práv ne ho ča ka te ¾a pro ku ra tú -
ry, čas vý ko nu funk cie pro ku rá to ra a čas, kto rý sa
pod ¾a § 97 ods. 5 po su dzu je ako vý kon funk cie pro ku -
rá to ra, ako aj čas prí prav nej služ by jus tič né ho ča ka te -
¾a, čas vý ko nu funk cie sud cu a čas, kto rý sa po su dzu je
ako čas vý ko nu funk cie sud cu.“.

Čl. IV

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie
1. zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 38/1993 Z. z. o or ga ni zá cii Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky, o ko na ní pred ním a o pos ta ve ní
jeho sud cov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 293/1995 Z. z., zá ko na
č. 398/1998 Z. z., zá ko na č. 97/1999 Z. z., zá ko na
č. 226/2000 Z. z., zá ko na č. 124/2002 Z. z., zá ko na
č. 514/2003 Z. z., zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na
č. 324/2004 Z. z. a ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní
vy ko na ných tým to zá ko nom,

2. zá ko na 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., zá ko na č. 458/2003 Z. z.,
zá ko na č. 462/2003 Z. z., zá ko na č. 505/2003 Z. z.,
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zá ko na č. 514/2003 Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z.,
zá ko na č. 267/2004 Z. z., zá ko na č. 403/2004 Z. z.,
zá ko na č. 530/2004 Z. z. a ako vy plý va zo zmien
a do pl ne ní vy ko na ných tým to zá ko nom a

3. zá ko na č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv -
nych ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na
č. 669/2002 Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na
č. 462/2003 Z. z., zá ko na č. 548/2003 Z. z., zá ko na

č. 561/2003 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z., zá ko na
č. 530/2004 Z. z. a ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní
vy ko na ných tým to zá ko nom.

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005
 okrem § 95 ods. 4 v pia tom bode čl. I, kto rý na do bú da
účin nos� 1. ja nu ára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 251 Zbierka zákonov č. 586/2004 Strana 6079



  

















 










