Ústavný zákon č. 9. Občianskeho tribunálu Slovenska zo dňa 14. 11. 2016,
ktorým sa ruší, mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
Občiansky tribunál ustanovuje
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. a ústavného zákona č. 232/2012 Z.z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 1 odseku 1 znie:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú
ideológiu, najmä ideológiu kapitalizmu, ani náboženstvo Vatikánu.“ Večný princíp.
2. V čl. 1 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„Slovenská republika vychádza z koncepcie panstva práva, zakotveného teóriou
spoločenskej zmluvy a teóriou prirodzeného práva.“
3. V čl. 2 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:
„Akýkoľvek výklad v rozpore s mocou občanov je neplatný.“
4. V čl. 5 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„Občan Slovenskej republiky môže zmluvu so štátom zrušiť, ak sa štátna moc vykonáva
v rozpore so spoločenskou zmluvou.“
5. Čl. 7 ods. 2 znie:
„Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický
poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie
vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, organizácia, nesmie byť zameraná proti Slovanom.“
6. Čl. 20 ods. 1 znie:
„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký
zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu
nepožíva. Kvantitatívne a kvalitatívne nadobúdanie vlastníctva je obmedzené. Dedenie sa
zaručuje.

7. Čl. 32 znie:

„Občan má právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval
demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak
činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Verejne prejavený odpor voči tomu, kto sa zneužitím moci usiluje človeku alebo ľuďom
odňať ich vrodené práva a slobody. Demokratickým štátom legalizované právo občana vziať
ochranu základných práv a slobôd do vlastných rúk, keď už zlyhali všetky iné zákonné
prostriedky. Spoločenská zmluva za stavu neslobody, bez volieb, splnomocňuje občana na
právomoc štátu.

8. V čl. 39 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:
„Občania majú na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti právo na byt.“
9. Čl. 41 odseku 4 znie:
„Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a povinnosťou rodičov; deti majú právo
na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno
od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“
10. Čl. 42 odseku 4 sa ruší.
11. Čl. 47 odseku 2 znie:
„Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred orgánmi verejnej moci od prvého
procesného úkonu.“
12. Čl. 55 odseku 2 znie:
„Slovenská republika nechráni a nepodporuje bezodnú honbu za ziskom a napádanie
občanov pre zisk.“
13. V čl. 56 sa odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„Menou Slovenskej republiky je koruna.“
14. Čl. 69 odsek 2 znie:
„Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na
štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa
uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným
hlasovaním. Výsledky volieb sú platné, ak sa na nich zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov
oprávnených a spôsobilých.
15. Čl. 74 odseku 1 znie:
„Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.
Výsledky volieb sú platné, ak sa na nich zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov oprávnených
a spôsobilých.
16. Čl. 95 odsek 1 znie:
„Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada
aspoň 100 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to
do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

17. Čl. 98 ods. 1 znie:
„Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou spôsobilých
účastníkov referenda.“
18. Čl. 99 odseku 1 a 2 znie:
„Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť
svojím ústavným zákonom po uplynutí šiestich rokov od jeho účinnosti.
Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí šiestich rokov od
jeho vykonania.
19. Čl. 101 odseku 4 znie:
„Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov. Výsledky volieb sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná
väčšina oprávnených a spôsobilých voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú
väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb
postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole
volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov
zúčastnených voličov.“
20. Čl. 129 odseku 2 znie:
„Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej
republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do orgánov územnej
samosprávy.
21. Čl. 144 odseku 1 znie:
„Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou,
ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 a zákonom.
22. Čl. 151a odseku 1 znie:
„Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý chráni základné
práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej moci, ak
je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore so zmluvným poriadkom.“
23. Čl. 152 odseku 1 znie:
„Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú v
Slovenskej republike v platnosti, ak neodporujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu
príslušné orgány Slovenskej republiky. Za stavu neslobody príslušný orgán určuje článok 32.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda ihneď účinnosť
V Bratislave dňa 14. 11. 2016
Občiansky tribunál

