(Návrh)
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., ústavného
zákona č. 566/2005 Z. z., ústavného zákona č. 181/2006 Z. z. a ústavného zákona č. 344/2015
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti
so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia alebo k ohrozeniu značných
majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej
alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na
bezprostredne ohrozenom území.
(2)
Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,
najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb
v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. S predĺžením
núdzového stavu podľa druhej vety musí vysloviť súhlas národná rada, a to do 20 dní od
prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ak národná rada nevysloví súhlas, predĺžený
núdzový stav zanikne dňom neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením
núdzového stavu, inak uplynutím lehoty podľa tretej vety na vyslovenie takéhoto súhlasu.
Súhlas národnej rady je potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak
od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov
neuplynulo 90 dní; tretia a štvrtá veta sa použijú rovnako.“.
2. V čl. 5 ods. 3 úvodná veta znie:
„V čase núdzového stavu, okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života
a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, možno v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a
uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v
tomto rozsahu:“.
3. V čl. 5 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo
evakuáciou na určené miesto,“.
4. V čl. 5 ods. 3 písmeno g) znie:
„g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu,“.
5. V čl. 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) V čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb
v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť
povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v rozsahu
podľa odseku 3 písm. a), b), e), g), h) alebo písm. j).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6. V čl. 11 odsek 1 znie:
„(1) Rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a o ich skončení, o predĺžení výnimočného
stavu a o predĺžení núdzového stavu a o obmedzení základných práv a slobôd a uložení
povinností, uznesenie o zrušení predĺženia núdzového stavu, ako aj uznesenia Parlamentnej
rady, Bezpečnostnej rady a bezpečnostných rád krajov a bezpečnostných rád okresov sa
bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
7. Za čl. 11 sa vkladá čl. 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Predĺžiť možno aj núdzový stav vyhlásený pred účinnosťou tohto ústavného zákona.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

