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ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa mení a dopåòa Ústava Slovenskej republiky
è. 460/1992 Zb. v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:

Z. z. a ústavného zákona è. 92/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Èl. I

V èl. 78 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: mono
vak prejedna priestupok, o ktorom to ustanoví zákon..

Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 244/1998 Z. z., ústavného zákona è. 9/1999 Z. z., ústavného zákona è. 90/2001 Z. z.,
ústavného zákona è. 140/2004 Z. z., ústavného zákona è. 323/2004 Z. z., ústavného zákona è. 463/2005

Èl. II
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos 1. mája
2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky

è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z. a zákona è. 650/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
Doterají text § 9 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa
odsekom 2, ktorý znie:
(2) Pod¾a tohto zákona mono prejedna konanie
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je
priestupkom spáchaným poruením zákazu poíva alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní èinnosti, pri ktorej by mohlo dôjs k ohrozeniu ivota, zdravia alebo pokodeniu majetku..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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