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356
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa dopåòa Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. I
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 Z. z.,
ústavného zákona è. 92/2006 Z. z., ústavného zákona
è. 210/2006 Z. z. a ústavného zákona è. 100/2010 Z. z.
sa dopåòa takto:
1. V èl. 102 sa odsek 1 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon
jej pôsobnosti pod¾a èl. 115 ods. 3.

2. Èl. 115 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak prezident Slovenskej republiky odvolá vládu
pod¾a odseku 1, rozhodnutím, vyhláseným v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky, ju poverí vykonávaním
jej pôsobnosti a do vymenovania novej vlády, avak
výluène v rozsahu pod¾a èl. 119 písm. a), b), e), f), m),
n), o), p) a r); výkon pôsobnosti vlády pod¾a èl. 119
písm. m) a r) je v kadom jednotlivom prípade viazaný
na predchádzajúci súhlas prezidenta Slovenskej republiky..
Èl. II
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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