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Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na
neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol
1. vo veci vedenej pod sp. zn. PLs. ÚS 7/2011
o návrhu na spojenie vecí vedených pod sp. zn. Rvp 2353/2011 a sp. zn. Rvp 2322/2011 - sťažnosti
Júliusa Józsu a Edity Józsovej, ktorými namietali porušenie ich základného práva podľa čl. 48 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd postupom Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 6 C 129/2004.
Veci vedené Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2353/2011 a sp. zn. Rvp
2322/2011 s p á j a na spoločné konanie, ktoré bude ďalej vedené pod sp. zn. Rvp 2322/2011.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde sa k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudcu
Petra Brňáka.
2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011
o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania
o súlade niektorých ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl.
1 ods. 1 prvá veta, čl. 2 ods. 2, čl. 19, čl. 46 ods. 1, čl. 50 ods. 2, čl. 136 ods. 3, čl. 149, čl. 150
Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 a 2 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 7 a čl. 8 Charty
základných práv Európskej únie.
1. Návrh prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky p r i j í m a
konanie.

na ďalšie

2. P o z a s t a v u j e účinnosť ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony: Čl. VI zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení
neskorších predpisov: bod 1 (§ 1 ods. 1 písm. b/), bod 7 (§ 6 ods. 2 písm. i/), bod 9 (§ 7), bod 10 (§

7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 (§ 65 ods. 1 písm. j/), bod 32 (§ 93 ods. 1 písm.
c/ tretí bod), bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 (§ 197 ods. 1
písm. b/) a c/), bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 (§ 222 ods. 1 písm. d/), bod 70 (§ 222
ods. 2 písm. c/), bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 (§ 252 ods. 1 písm. a/ prvý
a štvrtý bod), bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i),
Čl. X zákona č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11
ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods.
3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§ 17), Čl. XIII zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 14
ods. 3 písm. e/ tretí bod) a Čl. XIV zákona č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 2 ods. 3).
Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k 2. bodu výroku uznesenia pripájajú odlišné stanovisko
sudcovia Juraj Horváth, Ján Luby a Lajos Mészáros.
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