NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VI. volebné obdobie

Návrh

ZÁKON

z ... 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku
Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003
Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona
č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona
č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z.,
zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011
Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona
č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z.
a mení a dopĺňa takto:
1.

V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú navrhovateľmi občania, ktorí
majú právo voliť do národnej rady33a), a to na základe petície podpísanej najmenej
30 000 občanmi (ďalej len „skupina občanov“), vystúpi v ich mene osoba určená
podľa osobitného predpisu33b) (ďalej len „určený zástupca“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
„33a) § 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov.“.

33b)

2.

V § 67 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „vláda“ sa vkladajú slová „a
skupina občanov“.

3.

V § 67 ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanec“ sa vkladajú
slová „alebo skupina občanov“.

4.

V § 68 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa
tieto slová: „to neplatí, ak je navrhovateľom zákona skupina občanov.“.

5.

V § 70 ods. 2 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanec“ sa
vkladajú slová „alebo skupina občanov“.

6.

V § 76 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o návrh skupiny občanov, návrh
zákona odôvodní nimi určený zástupca33a)“.

7.

V § 77 ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanci“ sa vkladajú
slová „alebo skupina občanov“.

8.

V § 94 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je navrhovateľom zákona skupina
občanov, takéto návrhy nemožno podávať.“.

9.

V § 95 sa za slová „Navrhovateľ zákona“ vkladá čiarka a slová „okrem skupiny
občanov,“.

10. V § 133 ods. 2 sa slová „príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu
štátnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to
tomu, kto petíciu podal“.

11. V § 133 odsek 3 znie:
„(3) Petíciu, ktorú podpísala skupina občanov, prerokuje národná rada. Ak je petícia
uplatnením zákonodarnej iniciatívy skupiny občanov podľa osobitného predpisu53)
a jej prílohou je návrh zákona, národná rada prerokuje návrh zákona podľa desiatej
časti; ustanovenie odseku 1 druhá a tretia veta sa nepoužije. Prerokovaním sa
považuje petícia za vybavenú.“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 53 sa citácia „Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky“ nahrádza citáciou „Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení
ústavného zákona č. .../2015 Z. z.“.

Čl. II
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z., zákona
č. 112/2010 Z. z. a zákona č. 29/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 4 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto
slová: „a ak ustanovuje, že osoby musia byť aj občanmi, uvedie osoba podporujúca
petíciu aj svoju štátna príslušnosť.“.

2.

V § 5d ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je predmetom petície uplatnenie
zákonodarnej iniciatívy občanmi, ktorí majú právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 30 000 občanmi
podľa osobitného predpisu3b), prílohou petície musí byť aj návrh zákona, ktorý
spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu3c). Pri vybavení takejto petície sa
postupuje podľa tohto zákona, ak osobitný predpis6) neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:
„3b) Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. .../2015
Z. z.
§ 68 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.“.

3c)

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 133 a 134 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 133 a 134 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.“.

Čl. III
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č.
692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z.,
zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č.
317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z.,
zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č.
313/2011, zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z.
a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 351 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) poruší všeobecne záväzné právne predpisy o vedení politickej reklamy k referendovej
kampani.“.

Čl. IV
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona
č. 340/2012 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) porušil všeobecne záväzné právne predpisy o vedení politickej reklamy k referendovej
kampani.“.

Čl. V
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 239/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 13 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Ak predseda štátnej komisie poruší ustanovenia ôsmej časti tohto zákona,
zaniká jeho funkcia predsedu štátnej komisie.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

2.

V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spolu s oznámením doručuje obec
v prípade referenda do každej domácnosti aj komuniké k referendovej kampani
vypracované a schválené podľa osobitného predpisu.“.

3.

Za § 201 sa vkladajú § 201a a § 201b, ktoré znejú:
„§ 201a
Podporný výbor
(1)

Podporný výbor tvorí pätnásť členov, ktorých deleguje petičný výbor za
referendum. Petičný výbor za referendum zároveň deleguje dvoch
náhradníkov. Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov doručí petičný
výbor za referendum predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v
rozhodnutí o vyhlásení referenda. Lehota uvedená v rozhodnutí o vyhlásení
referenda nesmie byť dlhšia než 40 dní.

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú
možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na
ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby určenej podporným výborom pre styk s
orgánom verejnej správy.
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme
alebo v elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí
uplynutím posledného dňa lehoty podľa odseku 1. Na oznámenia doručené
po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

(4)

Ak podporný výbor nie je utvorený spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo
ak sa počet jeho členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov
vymenúva predseda štátnej komisie spomedzi zamestnancov úradu.

(5)

Prvé zasadanie podporného výboru zvoláva predseda štátnej komisie
v rovnakom termíne ako prvé zasadnutie opozičného výboru. Prvé zasadnutie
podporného výboru vedie predseda petičného výboru, ktorý zvoláva a vedie
ďalšie prípadné zasadnutia tohto výboru.

(6)

Členstvo v podpornom výbore zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
o odvolaní petičným výborom za referendum alebo doručením písomného
oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi štátnej komisie, ktorý povolá
náhradníka.

(7)

Podporný výbor dohliada na vedenie informačnej referendovej kampane a
vyhotovuje informačné podklady, najmä príslušnú časť v komuniké
k referendovej kampani podľa § 202c ods. 2.
§ 201b
Opozičný výbor

(1)

Opozičný výbor tvorí pätnásť členov, ktorí sú zvolení zo zoznamu kandidátov
na verejnom zhromaždení. Na verejnom zhromaždení sú zároveň zvolení
dvaja náhradníci. Oznámenie o zvolení členova a náhradníkov bezodkladne
doručí zamestnanec úradu predsedovi štátnej komisie.

(2)

Za člena opozičného výboru možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu člena opozičného výboru na výzvu
štátnej komisie a zaslala sprievodný informačný list, v ktorom zdôvodňuje
svoju kandidatúru za člena výboru,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná.

(3)

Tri dni po vyhlásení referenda zverejní štátna komisia výzvu na prihlásenie
kandidátov do opozičného výboru. Štátna komisia zároveň zverejní výzvu
na prihlásenie účastníkov verejného zhromaždenia. Vo výzve štátna komisia
určí 30 dňovú lehotu na doručenie prihlášok, pričom lehota sa považuje za
dodržanú, ak je prihláška štátnej komisii doručená v posledný deň lehoty.

(4)

Obec bezodkladne po zverejnení výzvy zverejní na úradnej tabuli obce a na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o výzve na prihlásenie
kandidátov do opozičného výboru a výzvu na prihlásenie účastníkov
verejného zhromaždenia. Obec podľa osobitného predpisu informáciu podľa
prvej vety zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie
zabezpečí pre obec štátna komisia v spolupráci s ministerstvom vnútra
prostredníctvom okresného úradu a zverejní ho na webovom sídle
ministerstva.

(5)

Kandidátov,
ktorí
spĺňajú
podmienky
podľa
odseku
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a
prihlásených účastníkov verejného zhromaždenia pozve štátna komisia na
verejné zhromaždenie najmenej päť dní pred jeho začatím s uvedením
dátumu, miesta a hodiny konania verejného zhromaždenia. Súčasťou
pozvania je aj zoznam kandidátov do opozičného výboru a informačné
podklady týkajúce sa týchto kandidátov.

(6)

Verejné zhromaždenie zvoláva predseda štátnej komisie do 40 dní po
vyhlásení referenda.

(7)

Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na verejnom zhromaždení
prebehne tajná voľba podľa pravidiel, ktoré upraví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

(8)

Oznámenie o zvolení člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú
možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na
ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby určenej opozičným výborom pre styk s
orgánom verejnej správy.

(9)

Ak opozičný výbor nie je utvorený spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo
ak sa počet jeho členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov
vymenúva predseda štátnej komisie spomedzi zamestnancov úradu.

(10) Prvé zasadanie opozičného výboru sa uskutoční do piatich dní od utvorenia
opozičného výboru; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie. Prvé
zasadnutie opozičného výboru vedie predseda tohto výboru, ktorého si
spomedzi seba zvolia členovia opozičného výboru na jeho prvom zasadnutí.
Predseda opozičného výboru zvoláva a vedie ďalšie prípadné zasadnutia
tohto výboru.
(11) Členstvo v opozičnom výbore zaniká dňom doručenia písomného oznámenia
o odvolaní opozičným výborom alebo doručením písomného oznámenia člena
o vzdaní sa funkcie predsedovi štátnej komisie, ktorý povolá náhradníka.

(12) Opozičný výbor dohliada na vedenie informačnej referendovej kampane a
vyhotovuje informačné podklady, najmä príslušnú časť v komuniké
k referendovej kampani podľa § 202c ods. 2.
(13) Na verejné zhromaždenie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia
všeobecného predpisu o združovaní občanov.“.

4.

V § 202 ods. 2 sa za slovo „rozhodnutie“ vkladajú slová „a lehota na doručenie
oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do podporného výboru“.

5.

V § 202 ods. 5 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „Ak má byť predmetom
referenda návrh zákona, k petícií musí byť priložené potvrdenie Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) podľa
odseku 6.“.

6.

§ 202 sa dopĺňa odsekmi 6 a7, ktoré znejú:
„(6) Ak petíciu občanov podpísalo už viac než 15 000 občanov a predmetom
referenda je návrh zákona, petičný výbor má právo požiadať ministerstvo
spravodlivosti o formálnu kontrolu tohto návrhu, najmä z legislatívno-technického
hľadiska. Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne zabezpečí kontrolu a vydá o nej
potvrdenie.
(7) Podrobnosti o procese formálnej kontroly návrhu zákona, ktorý má byť
predmetom referenda, a vzor potvrdenia podľa odseku 6 ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.“.

7.

V § 204 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) komuniké k referendovej kampani vypracované a schválené podľa osobitného
predpisu.“.

8.

V § 208 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) komuniké k referendovej kampani vypracované a schválené podľa osobitného
predpisu.“.

9.

Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„220a
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)

Referendum vyhlásené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí
podľa doterajších predpisov.

(2)

Ministerstvo spravodlivosti vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa
§ 202 ods. 7 do 31. decembra 2015.
Čl. VI

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa mení
a dopĺňa takto:
1.

Za § 13 vkladajú § 13a až § 13d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Referendová kampaň
„§ 13a
Základné ustanovenia
(1)

Referendová kampaň je zákonom regulovaná činnosť vedená podporným
výborom a opozičným výborom, ktoré sú vytvorené podľa osobitného
predpisu1), za účelom objektívneho a vyváženého informovania verejnosti
o predmete, obsahu a účele vyhláseného referenda.

(2)

Zverejňovanie informácií o vyhlásenom referende v jeho prospech alebo
neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách,
neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve sa riadi
princípom obojstrannosti a vyváženosti.

(3)

Referendová kampaň pozostáva z komuniké k referendovej kampani
a z vysielania politickej reklamy počas referendovej kampane. Ine formy
referendovej kampane ako tie, ktoré sú uvedené v § 13c a § 13d sú zakázané.

(4)

Ustanovenia § 12 ods. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 sa na referendovú kampaň vzťahujú
rovnako. Zodpovednosť za obsah komuniké, ak ho nevypracovala štátna
komisia, a za obsah politickej reklamy majú spoločne a nerozdielne členovia
podporného výboru a opozičného výboru, ak ide o ich spoločný návrh,
a spoločne a nerozdielne členovia toho z uvedených výborov, ktorý
predmetný obsah vypracoval.

§ 13b
Príprava referendovej kampane
Lehota na prípravu referendovej kampane je 15 dní. Táto lehota začína plynúť odo
dňa prvého zasadnutia podporného výboru a opozičného výboru podľa osobitného
predpisu1a).

§ 13c
Komuniké
(1)

Komuniké k referendovej kampani (ďalej len „komuniké“) je informačný
materiál určený k verejnej distribúcii informujúci o predmete, obsahu a účele
vyhláseného referenda.

(2)

Komuniké sa skladá z dvoch rovnocenných častí rovnakého rozsahu.
Podporný výbor vypracuje v rámci prípravy referendovej kampane prvú časť
komuniké. Opozičný výbor vypracuje v rámci prípravy referendovej kampane
druhú časť komuniké. Podporný výbor a opozičný výbor sú povinní
najneskôr do skončenia prípravy referendovej kampane zaslať vypracované
príslušné časti komuniké štátnej komisii. Ak niektorý z týchto výborov
nezašle príslušnú časť komuniké štátnej komisii, komuniké sa nevydá.

(3)

Rozsah komuniké schvaľuje na návrh podporného výboru a opozičného
výboru predseda štátnej komisie v lehote troch dní od doručenia spoločného
návrhu o rozsahu komuniké. Informuje o tom predsedov oboch výborov
v deň nasledujúci po dni schválenia. Predseda podporného výboru a predseda
opozičného výboru sú povinní predložiť predsedovi štátnej komisie spoločný
návrh o rozsahu komuniké do troch dní odo dňa prvého zasadnutia
podporného a opozičného výboru. Ak predseda štátnej komisie v stanovenej
lehote neobdrží spoločný návrh o rozsahu komuniké, stanoví rozsah
komuniké podľa vlastného uváženia, pričom prihliada na predmet, obsah
a účel vyhláseného referenda.

(4)

Editorskú činnosť, vydanie, výrobu a distribúciu komuniké zabezpečuje
štátna komisia.
§ 13d
Vysielanie politickej reklamy

(1)

Politická reklama k referendovej kampani (ďalej len „reklama“) je verejné
oznámenie zhotovené podporným výborom alebo opozičným výborom
určené k informovaniu verejnosti v priebehu referendovej kampane.

(2)

Podporný výbor vypracuje v rámci prípravy referendovej kampane reklamu
v prospech vyhláseného referenda v dĺžke 3 minút. Opozičný výbor vypracuje
v rámci prípravy referendovej kampane reklamu v neprospech vyhláseného
referenda v dĺžke 3 minút. Náklady na zhotovenie reklamy uhrádza
ministerstvo vnútra.

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí po 300 minút vysielacieho času pre
reklamu zhotovenú podporným výborom a 300 minút vysielacieho času pre
reklamu zhotovenú opozičným výborom. Rozhlas a televízia Slovenska
zabezpečí, aby minimálne polovica vyhradeného vysielacieho času oboch
výborov bola stanovená v časovom rozmedzí medzi 19. a 22. hodinou.
Vysielanie reklamy musí vychádzať z princípu rovnosti oboch výborov. Za

porušenie rovnosti sa nepovažuje, ak sa niektorý z výborov nevypracoval
reklamu podľa odseku 2.

2.

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 3 najmenej
desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní
a najmenej desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom
vysielaní. Rozhlas a televízia Slovenska rozdelí časy vysielania rovnomerne
medzi podporný a opozičný výbor tak, aby určením času vysielania nebol
žiaden výbor znevýhodnený. Za znevýhodnenie sa nepovažuje, ak sa niektorý
z výborov alebo jeho zástupcovia odmietnu zúčastniť takýchto diskusných
programov.

(5)

Vysielateľ s licenciou môže v čase referendovej kampane vysielať diskusné
programy so zástupcami podporného alebo opozičného výboru len v prípade,
ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre
vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou je povinný predložiť rade
najneskôr 5 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí
obsahovať taký rozvrh vysielacieho času, aby nebol žiaden výbor
znevýhodnený. Za znevýhodnenie sa nepovažuje, ak sa niektorý z výborov
alebo jeho zástupcovia odmietnu zúčastniť takýchto diskusných programov.

(6)

Náklady na reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska uhrádza
ministerstvo vnútra. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú
povinní zabezpečiť pre oba výbory rovnaké podmienky nákupu vysielacieho
času a rovnaké cenové a platobné podmienky.“.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„21a
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. novembra 2015
Ustanovenia tohto zákona o referendovej kampani sa nepoužijú na referendum
vyhlásené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem ustanovení čl. V bodov 5
a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

