
NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  

 

VI. volebné obdobie  

 

N á v r h  

 

Ú S TA V N Ý  ZÁ K O N  

 

z ... 2015, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:  

 

Čl. I 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. 

z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona          

č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., 

ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona     

č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., 

ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V čl. 87 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 

občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na 

základe petície podpísanej najmenej 30 000 občanmi.“. 

 

2. V Čl. 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Referendom sa potvrdí tiež prijatie 

ústavy a ústavného zákona a zmena ústavy a ústavného zákona.“. 

 

3. V Čl. 95 ods. 1 sa slová „aspoň 350 000 občanov“ nahrádzajú slovami „aspoň 30 000 

občanov“. 

 



4. V Čl. 96 ods. 2 sa slová „do 90 dní“ nahrádzajú slovami „najskôr po 90 dňoch 

a najneskôr do 120 dní“. 

 

5. V Čl. 98 odsek 1 znie: 

„(1) Výsledky referenda sú platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou 

väčšinou účastníkov referenda s výnimkou referenda podľa čl. 93 ods. 1 druhej vety, 

na ktorého platnosť sa vyžaduje aj účasť aspoň jednej pätiny oprávnených voličov.”. 

 

Čl. II 

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 


