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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpí-
saná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou
autobusovou dopravou.

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky

o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej repub-
liky (ïalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upravi� prepravu osôb v pravidelnej
medzinárodnej autobusovej doprave medzi oboma
štátmi dohodli sa postupova� pri realizácii svojich úloh
takto:

Článok 1

Definície

Táto dohoda označuje ako
a) „pravidelnú autobusovú dopravu“ prepravu osôb

pod¾a cestovného poriadku za schválené tarify ur-
čitým dopravným spojom autobusmi, pričom cestu-
júci môžu nastupova� a vystupova� na vopred ur-
čených zastávkach,

b) „licenciu (koncesiu)“ také úradné oprávnenie, ktoré
je vystavené v súlade s platnými právnymi predpis-
mi štátu každej zo zmluvných strán na čas� trasy
prechádzajúcej územím jej štátu a ktoré počas jeho
platnosti oprávňuje podnikate¾a vykonáva� určitú
pravidelnú autobusovú dopravu medzi územiami
štátov obidvoch zmluvných strán alebo tranzitnú
dopravu cez územia ich štátov,

c) „príslušný orgán“ v prípade Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky a v prípade Rakúskej republiky
spolkového ministra vedy a dopravy,

d) „autobusy“ také motorové vozidlá, ktoré sú schvá-
lené na území štátu jednej zo zmluvných strán
a svojou konštrukciou a vybavením sú vhodné
a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrá-
tane vodiča,

e) „tranzitnú dopravu“ takú pravidelnú autobusovú
dopravu, ktorá sa začína na území štátu jednej
zmluvnej strany, prechádza územím štátu druhej
zmluvnej strany bez toho, aby sa tam realizovala
obsluha cestujúcich, a končí sa na území tretieho
štátu alebo sa začína na území tretieho štátu a pre-
chádza územiami štátov obidvoch zmluvných strán

bez toho, aby sa tam realizovala obsluha cestujú-
cich, a končí sa na území ïalšieho štátu,

f) „podnikate¾“ každú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu (ako aj každú spoločnos� v Rakúsku), ktorá
sídli na území štátu jednej zo zmluvných strán
a pod¾a vnútroštátneho právneho poriadku je
oprávnená prepravova� osoby v pravidelnej medzi-
národnej autobusovej doprave.

Článok 2

Licencia (koncesia)

(1) Pravidelná medzinárodná autobusová doprava
sa môže vykonáva� iba na základe licencií (koncesií)
príslušných orgánov štátov obidvoch zmluvných
strán; v prípade autobusovej linky prechádzajúcej
územiami štátov zmluvných strán do tretích štátov na
základe udelenia oprávnenia aj orgánov dotknutých
tretích štátov.

(2) Žiados� o udelenie licencie (koncesie) sa predkla-
dá príslušnému orgánu štátu, na ktorého území má
podnikate¾ sídlo. Žiados� musí obsahova� tieto údaje:
a) názov a adresu podnikate¾a,
b) trasu dopravy,
c) náčrt trasy,
d) prepravné ceny,
e) návrh cestovného poriadku (s uvedením zastávok,

ako aj hraničných priechodov),
f) predpokladané obdobie prevádzky,
g) zamýš¾aný začiatok prevádzky, ako aj
h) údaje o počte, druhu a kvalite autobusov, ktoré by

sa mali použi�.

Príslušný orgán štátu, na ktorého území má podni-
kate¾ sídlo, zašle jednu kópiu žiadosti príslušnému
orgánu štátu druhej zmluvnej strany a v prípade pra-
videlnej autobusovej linky prechádzajúcej územiami
štátov zmluvných strán do tretích štátov aj príslušným
orgánom tretích štátov, ktorých sa zamýš¾aná pravi-
delná autobusová doprava týka. Tým potvrdzuje fi-
nančnú spo¾ahlivos� a odbornú spôsobilos� podnika-
te¾a.
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(3) Koncesia (licencia) sa udelí iba vtedy, ak sa do-
siahne zhoda s verejným záujmom na zriadení auto-
busovej linky a v prípade autobusovej linky prechá-
dzajúcej územiami štátov zmluvných strán do tretích
štátov existuje súhlas orgánov ïalších dotknutých
štátov a zároveň je principiálne zaručená reciprocita.
Pri udelení oprávnenia podnikate¾ovi štátu jednej
zmluvnej strany sa udelí oprávnenie na tú istú auto-
busovú linku a za takých istých podmienok aj podni-
kate¾ovi štátu druhej zmluvnej strany. Ak by sa v čase
udelenia licencie (koncesie) nedal urči� vhodný reci-
pročný podnikate¾, môže si druhá zmluvná strana
vyhradi� právo udeli� licenciu (koncesiu) a recipročné-
ho podnikate¾a uvies� neskoršie.

(4) Licencie (koncesie) sa ude¾ujú spravidla na obdo-
bie piatich rokov a príslušné orgány si ich vymieňajú
v dvoch vyhotoveniach. Jedno z týchto vyhotovení do-
stáva žiadate¾ spolu s oprávnením udeleným prísluš-
ným orgánom štátu, v ktorom má žiadate¾ sídlo.

(5) Pri prechode hraníc do Slovenskej republiky tre-
ba preukáza� originál licencie a pri prechode hraníc do
Rakúskej republiky originál dokladu o koncesii (mod-
rý). Na základe žiadosti ude¾ujú príslušné orgány to¾ko
originálov dokladov o licencii a koncesii, ko¾ko je po-
trebných na splnenie programu prevádzky pravidelnej
autobusovej dopravy.

Článok 3

Tranzitná doprava

(1) Na tranzitnú dopravu cez územie štátov zmluv-
ných strán je potrebná licencia (koncesia).

(2) Aby sa zabránilo tomu, že príslušné orgány tre-
tích štátov predkladajú zúčastneným orgánom štátov
zmluvných strán z h¾adiska prepravnej trasy a žiada-
te¾a rozdielne žiadosti na tú istú autobusovú linku, je
dohodnuté prijíma� na prerokovanie iba také žiadosti,
ak zo sprievodných listov príslušných orgánov tretích
štátov vyplýva, že všetky štáty, ktorých sa týka zamýš-
¾aná doprava, dostali žiadosti s rovnakým obsahom.

Článok 4

Kabotáž

Licencie (koncesie) na pravidelnú medzinárodnú
autobusovú dopravu oprávňujú iba na medzinárodnú
prepravu osôb. Na vykonávanie prepravy medzi dvoma
miestami na území štátu druhej zmluvnej strany (ka-
botáž) je potrebné osobitné oprávnenie.

Článok 5

Dodržanie vnútroštátneho právneho poriadku

Pri prevádzke pravidelnej autobusovej dopravy je
podnikate¾ povinný dodržiava� všetky príslušné pred-
pisy vnútroštátneho právneho poriadku.

Článok 6

Odobratie licencie (koncesie)

(1) Príslušný orgán môže pod¾a svojich vnútroštát-

nych právnych predpisov licenciu (koncesiu) odobra�,
najmä ak podnikate¾ nezačne v predpísanom čase
s prevádzkou alebo ak napriek minimálne dvom pred-
bežným písomným upozorneniam neprevádzkuje
autobusovú linku pod¾a týchto predpisov a podmienok
licencie (koncesie).

(2) O takom opatrení treba ihneï informova� prí-
slušný orgán štátu druhej zmluvnej strany. Ten môže
v prípade odobratia oprávnenia navrhnú� na prevádz-
ku autobusovej linky iného vhodného podnikate¾a.

Článok 7

Výklad dohody a usporiadanie rokovaní
o autobusových linkách

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán riešia
všetky otázky, ktoré vznikajú pri výklade a vykonávaní
tejto dohody.

(2) Zástupcovia príslušných orgánov sa na požiada-
nie jednej zo zmluvných strán stretávajú, najmä aby
sa poradili a odsúhlasili
a) zriadenie nových autobusových liniek,
b) zmenu trás alebo koncesných (licenčných) podmie-

nok existujúcich autobusových liniek,
c) žiadosti o trvalé alebo dočasné zastavenie prevádz-

ky autobusových liniek,
d) cestovné poriadky,
e) ceny za prepravu,
f) prepravné podmienky.

(3) V súrnych prípadoch sa môžu rozhodnutia týka-
júce sa odseku 2 prija� na základe písomnej alebo
telefonickej dohody medzi obidvoma príslušnými or-
gánmi.

Článok 8

Cestovné poriadky a cestovné

(1) Cestovné poriadky a cestovné sa schva¾ujú na
obdobie jedného roka a musia by� na náklady podni-
kate¾a zverejnené v rovnakých oficiálnych publiká-
ciách (cestovných poriadkoch). Ak sa pravidelná auto-
busová doprava prevádzkuje recipročne, tak možno
dojedna�, že každý recipročný partner dočasne prebe-
rie náklady na zverejnenie celého cestovného poriadku
autobusovej linky vo vnútroštátnom cestovnom po-
riadku a že podiel, ktorý pripadá na druhého reciproč-
ného partnera, zúčtuje priamo s ním.

(2) Na určenie cestovného platí zásada jednotnej
tarify pre všetkých podnikate¾ov, ktorí prevádzkujú tú
istú autobusovú linku.

(3) Na spiatočné cestovné lístky možno dojedna� z¾a-
vy. Cestovné lístky sa môžu predáva� iba v národnej
mene štátu, v ktorom sa predaj uskutočňuje.

Článok 9

Hlásenia údajov o prevádzke

Podnikate¾ je povinný hlási� v mesiaci nasledujúcom
za štvr�rokom kalendárneho roku, pri sezónnych lin-
kách v mesiaci nasledujúcom za koncom obdobia pre-
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vádzky príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, na
ktorého území má sídlo,
a) počet najazdených kilometrov,
b) počet prepravených cestujúcich, ako aj
c) počet nasadených autobusov.

Príslušné orgány si tieto hlásenia o prevádzkových
údajoch navzájom vymieňajú.

Článok 10

Vystavenie vo¾ných cestovných preukazov

Na účely vykonávania kontroly nad dodržiavaním
podmienok stanovených v licenciách (koncesiách) vy-
stavia podnikatelia na základe tejto dohody každému
z príslušných orgánov bezplatne dva trvalé vo¾né ces-
tovné preukazy bez uvedenia mena.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútro-

štátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán
a nadobudne platnos� prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po vzájomnom písomnom oznámení oboch
zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanove-
né vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobud-
nutie platnosti tejto dohody.

Článok 12

Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej
platnos� sa bude automaticky predlžova� vždy o ïalší
jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne
nevypovie so šes�mesačnou výpovednou lehotou
k 1. januáru.

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch pô-
vodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemec-
kom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú plat-
nos�.

Za vládu Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Caspar Einem v. r.
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405

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou
autobusovou dopravou.

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 1. októbra 2000.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vz�ahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou
republikou platnos� oddielu I (články 1 až 4), ako aj oddielu III (články 11 až 16) Dohody medzi Ministerstvom
dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu
Rakúskej republiky o vykonávaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej
cestnej dopravy podpísanej 19. októbra 1967 (čiastka 15/1968 Zb.)

D O H O D A
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky

o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej repub-
liky (ïalej len „zmluvné strany“),

berúc na vedomie závery Európskej konferencie mi-
nistrov dopravy (CEMT) prija� opatrenia na zabezpeče-
nie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky aj v me-
dzinárodnej cestnej osobnej doprave,

rozhodnuté na účely uskutočnenia tohto zámeru
uplatňova� vysokú úroveň ochrany využívaním naj-
novších technológií v technickom stave vozidiel — naj-
mä z h¾adiska minimalizácie hluku a emisií škodlivín,
ako aj zabezpečenia vysokého štandardu bezpečnosti,

usilujúc sa upravi� touto dohodou medzinárodnú
prepravu osôb nepravidelnou autobusovou dopravou
medzi oboma štátmi týmto spôsobom, ako aj u¾ahči�
jej organizáciu a vykonávanie a týmto prispie� aj
k podpore cestovného ruchu a ku vzájomnému poro-
zumeniu národov v Európe,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Dohoda sa vz�ahuje na medzinárodnú nepravidelnú
autobusovú dopravu osôb (príležitostná doprava, ky-
vadlová doprava) na územie, z územia a cez územia
štátov zmluvných strán, ako aj na prázdne jazdy v sú-
vislosti s týmito dopravnými službami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. „Príležitostná doprava“ pod¾a tejto dohody je do-
pravná služba, ktorá nezodpovedá ani definícii pravi-

delnej autobusovej dopravy (odsek 2) a ani definícii
kyvadlovej dopravy (odsek 3).

2. „Pravidelná autobusová doprava“ pod¾a tejto do-
hody je pravidelná preprava osôb na určitých trasách
so zastávkami  vopred určenými pod¾a stanovených
cestovných poriadkov a taríf.

3.
a) „Kyvadlová doprava“ pod¾a tejto dohody je dopravná

služba, pri ktorej sa viacerými opakovanými jaz-
dami tam a spä� z toho istého východiskového
územia na to isté cie¾ové územie prepravujú vo-
pred vytvorené skupiny cestujúcich. Títo cestujú-
ci sú buï príslušníkmi štátu, v ktorom je vozidlo
vykonávajúce kyvadlovú dopravu evidované, ale-
bo príslušníkmi tretieho štátu. Každá skupina
cestujúcich, ktorí spoločne vykonali cestu tam, sa
neskôr prepraví na východiskové územie spoločne
spä�.

b) Za východiskové územie cesty alebo cie¾ové územie
cesty sa považuje miesto určené na začatie cesty
a miesto určené na skončenie cesty, ako aj miesta
ležiace v okruhu 50 km. Mimo východiskového
a cie¾ového územia možno cestujúcich vysadi� naj-
viac na troch rôznych miestach.

c) Pri kyvadlovej doprave s ubytovaním sa popri pre-
prave poskytuje v cie¾ovom mieste aj ubytovanie so
stravou alebo bez stravy a takisto počas jazdy naj-
menej pre 80 % cestujúcich. Pobyt cestujúcich
v cie¾ovom mieste musí trva� najmenej dve noci.

4. „Dopravca“ pod¾a tejto dohody je každá fyzická
osoba alebo právnická osoba (v Rakúsku tiež spoloč-
nos�), ktorá má sídlo na území štátu jednej zo zmluv-
ných strán a má oprávnenie podnika� v  cestnej osob-
nej doprave.
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5. „Vozidlo“ (autobus) pod¾a tejto dohody je každé
motorové vozidlo, ktoré
a) je evidované na území štátu jednej zo zmluvných

strán a
b) je svojou konštrukciou a vybavením určené na pre-

pravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

6. „Povolenie“ pod¾a tejto dohody je doklad o tom, že
dopravca spĺňa všetky požadované predpoklady, ktoré
ho oprávňujú vykonáva� dopravné výkony uvedené
v článku 1.

Článok 3

Kyvadlová doprava

1. Pri kyvadlovej doprave nesmú cestujúci počas
cesty ani pristupova� a ani vystupova� okrem prípadov
uvedených v článku 3 ods. 3 písm. a) a b).

2. Prvá jazda spä� a posledná jazda tam v poradí sa
musia vykona� bez cestujúcich.

3. S predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu
štátu zmluvnej strany cestujúci
a) môžu vykona� cestu spä� s inou skupinou, než je

uvedené v článku 2 ods. 3, alebo
b) môžu na rozdiel od článku 3 ods. 1 cestou pristúpi�

alebo vystúpi�.

4. Pojem „vopred vytvorená skupina cestujúcich“
znamená skupinu cestujúcich, za ktorú pod¾a vnútro-
štátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán
zodpovedné miesto alebo zodpovedná osoba podpísala
zmluvu alebo zaplatila za služby, alebo pred odjazdom
prijala všetky rezervácie a platby.

Článok 4

Príležitostná doprava

1. Príležitostná doprava pod¾a článku 1 znamená
a) okružnú jazdu za zatvorenými dverami, to znamená

jazdu, ktorou to isté vozidlo prepravuje tú istú
skupinu cestujúcich na celej trase a vráti sa s ňou
do východiskového miesta,

b) dopravnú službu, pri ktorej sa počas jazdy tam
prepravujú cestujúci a jazda spä� je bez cestujú-
cich,

c) všetky ostatné služby príležitostnej dopravy.

2. Pri prepravách príležitostnou dopravou cestujúci
nesmú pristupova� ani vystupova�, iba ak príslušný
orgán štátu druhej zmluvnej strany povolil výnimku.
Jazdy môžu ma� určitú opakovate¾nos� bez toho, aby
tým stratili charakter príležitostnej dopravy.

Článok 5

Povo¾ovacia povinnos�

1. Na všetky dopravné služby uvedené v článku 1 sa
vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátu zmluvnej
strany, na ktorého území sa preprava uskutočňuje, ak
článok 7 neustanovuje inak.

2. Povolenia sa ude¾ujú ako jednorazové povolenia.
Jednorazové povolenie platí na jazdu tam a na jazdu
spä�. Platí iba v období, na ktorý sa stanovuje kontin-

gent, a počas nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
ak zmiešaná komisia nedohodla iný postup.

3. Osádka vozidla musí ma� úplne vyplnené povole-
nie pri každej preprave pri sebe a musí ho predloži� na
požiadanie kontrolným orgánom. Pri prepravách pod¾a
článku 7 (prepravy oslobodené od povo¾ovacej povin-
nosti) nahrádza povolenie doklad pod¾a článku 7
ods. 2.

4. Povolenie musí obsahova� prinajmenšom tieto
údaje:
a) obchodný názov (firmu) a sídlo dopravcu,
b) evidenčné číslo vozidla (vozidiel),
c) meno a priezvisko vodiča (vodičov),
d) trasu cesty (údaje o hraničných priechodoch),
e) začiatok a koniec jazdy (miesto a dátum).

5. Povolenie platí výlučne pre dopravcu, na ktorého
meno bolo vystavené, a je neprenosné. Povolenia odo-
vzdáva príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany
príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany,
ktorý vyplnené povolenia vydáva dopravcovi. Údaje
pod¾a odseku 4 písm. b) až e) vypĺňa sám dopravca.

6. Podrobnejšie formu povolenia určuje zmiešaná
komisia.

Článok 6

Kontrolný doklad

1. K povoleniu uvedenému v článku 5 alebo k certi-
fikátu uvedenému v článku 7 ods. 2 musí ma� osádka
vozidla pri každej preprave pod¾a článku 1 so sebou
kontrolný doklad a musí ho predloži� na požiadanie
kontrolným orgánom.

2. Kontrolný doklad a certifikát pod¾a článku 7
ods. 2 vystavuje príslušný orgán štátu zmluvnej stra-
ny, na ktorého území je vozidlo evidované, alebo iný
ním splnomocnený orgán.

3. Formu a obsah kontrolného dokladu a certifikátu
pod¾a článku 7 ods. 2 určuje zmiešaná komisia (člá-
nok 11).

Článok 7

Prepravy oslobodené od povo¾ovacej povinnosti

1. Ak vozidlo, ktorým sa preprava vykonáva, zodpo-
vedá vysokému technickému štandardu z h¾adiska
emisií škodlivín a bezpečnosti cestnej premávky, mož-
no nasledujúce dopravné služby vykonáva� bez povo-
lenia:
a) prepravy pod¾a článku 4 ods. 1 písm. a) a b),
b) dopravné služby, pri ktorých je jazda tam bez ces-

tujúcich a všetci cestujúci nastupujú na tom istom
mieste, ak
— cestujúci pochádzajúci z tretieho štátu boli zlúče-

ní na základe prepravných zmlúv do skupín pred
ich príchodom na územie štátu, kde je vozidlo
evidované, a prepravujú sa na toto územie, alebo

— cestujúci boli predtým prepravení tým istým do-
pravcom na územie štátu zmluvnej strany, na
ktorom znovu nastúpia a budú prepravení spä� na
územie štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evi-
dované, alebo
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— cestujúci boli pozvaní na pobyt v štáte, kde je
vozidlo evidované, pričom pozývajúci uhrádza
všetky prepravné náklady. Cestujúci musia tvori�
okruh osôb patriacich spolu, ktorý nesmie by�
vytvorený len na účely prepravy.

2. Na vykonávanie prepráv oslobodených od povo¾o-
vacej povinnosti je potrebný kontrolný doklad a zod-
povedajúci certifikát (technický preukaz autobusu) na
účely preukázania plnenia technických štandardov
uvedených v článku 6.

3. Technický štandard pod¾a odseku 1 zmluvné stra-
ny určia v osobitnom memorande, ktoré tvorí neodde-
lite¾nú súčas� tejto dohody.

4. Okrem toho môžu zmluvné strany na návrh zmie-
šanej komisie dohodnú�, že ïalšie dopravné služby
(napr. prihraničná nepravidelná autobusová doprava)
možno vykonáva� bez povolenia. Pritom však treba ma�
na zreteli ciele uvedené v preambule tejto dohody.

Článok 8

Počet povolení

Počet povolení (kontingent), platnos�, termín a in-
terval ich vzájomnej výmeny dohodne zmiešaná komi-
sia zakaždým na 12 mesiacov.

Článok 9

Zákaz kabotáže

Prijíma� osoby na území štátu druhej zmluvnej stra-
ny na účely ich prepravy na tomto území sa nepovo¾u-
je.

Článok 10

Opatrenia pri porušení dohody

1. Pri porušení vnútroštátnych právnych predpisov
platných na území štátu druhej zmluvnej strany alebo
ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou jeho
vozidla príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na
ktorého území je vozidlo evidované, na požiadanie prí-
slušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany prijme
tieto opatrenia:
a) výstrahu dopravcovi s tým, že treba dodržiava�

platné právne predpisy,
b) pozastavenie výdaja povolení dopravcovi na prepra-

vu po území štátu druhej zmluvnej strany, kde
došlo k porušeniu, alebo navrátenie už vydaných
povolení,

c) pri závažných alebo opakujúcich sa porušeniach
ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou
jeho vozidla na území štátu druhej zmluvnej strany
môže príslušný orgán tohto štátu dočasne alebo

trvalo vylúči� dopravcu z vykonávania dopravy na
jeho území.

2. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si
vzájomne vymieňajú informácie o porušeniach pod¾a
odseku 1 a o prijatých opatreniach. Vnútroštátne
právne predpisy o odvolaní a odobratí povolenia/kon-
cesie nie sú týmto dotknuté.

Článok 11

Zmiešaná komisia

1. Na riadne vykonávanie a kontrolu tejto dohody
zriaïujú zmluvné strany zmiešanú komisiu, ktorá sa
skladá zo zástupcov oboch zmluvných strán.

2. Zmiešaná komisia zasadá na požiadanie jednej zo
zmluvných strán a rozhoduje po vzájomnej zhode.

3. Ak zmiešaná komisia rokuje o otázkach, ktoré sa
týkajú iných úsekov štátnej správy, môže prizva� zá-
stupcov jej príslušných orgánov.

4. Úlohou zmiešanej komisie je najmä urči� prihra-
ničné pásmo, druhy prihraničnej dopravy a spôsob jej
vykonávania, ako aj urči� počet a druhy povolení, for-
my a obsah certifikátov a kontrolných dokladov.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán
a nadobudne platnos� prvý deň mesiaca nasledujúce-
ho po vzájomnom oznámení oboch zmluvných strán
o tomto vnútroštátnom schválení.

Článok 13

Doba platnosti

1. Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov
a jej platnos� sa bude automaticky predlžova� vždy na
ïalší rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie
šes� mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa
skončí vo vz�ahu medzi Slovenskou republikou a Ra-
kúskou republikou platnos� oddielu I (články 1 až 4),
ako aj oddielu III (články 11 až 16) Dohody medzi
Ministerstvom dopravy Československej socialistickej
republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živ-
nosti a priemyslu Rakúskej republiky o prevádzkovaní
medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a
medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy podpísanej
19. októbra 1967.

Dané v Prahe 30. mája 2000 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazy-
ku, pričom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu
Rakúskej republiky:

Michael Schmid v. r.
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MEMORANDUM

k článkom 5, 6, 7 a 8 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb

nepravidelnou autobusovou dopravou

Zmluvné strany dojednávajú túto úpravu:

1. Na základe vzájomnosti a berúc oh¾ad na postupné zavádzanie určených technických podmienok sa počet
jednorazových povolení dohodne na každý kalendárny rok.

2. Príslušné orgány štátov zmluvných strán si každoročne mesiac pred začiatkom kalendárneho roku vymenia
dohodnutý počet povolení.

3. Pod¾a článku 5 ods. 6 dojednávajú vzory oboch povolení v slovenskom a nemeckom jazyku uvedené v prílohe
č. 1 tohto memoranda.*

4. Kontrolným dokladom pod¾a článku 6 ods. 3 bude kontrolný doklad ECMT (CEMT) alebo kontrolný doklad
ASOR, alebo kontrolný doklad pod¾a príslušných predpisov EÚ.

5. Pod¾a článku 7 ods. 3 ustanovujú tieto technické podmienky:

a) Emisie škodlivín:

dymivos� — predpis EHK OSN R 24-03,
alebo — smernica EÚ 72/306 v znení smernice 89/491,
alebo — § 1d KDV (nariadenie, ktorým sa vykonáva rakúsky zákon

   o premávke na pozemných komunikáciách),
emisie vo výfukových plynoch — predpis EHK OSN R 49-02,

alebo — smernica EÚ 88/77 v znení smernice 91/542,
alebo — § 1d KDV,

hluk — predpis EHK OSN R 51-01,
alebo — smernica EÚ 70/157 v znení smernice 89/941,
alebo — § 8 KDV.

b) Technické podmienky z h¾adiska bezpečnosti:

protiblokovacie zariadenie (ABS) — predpis EHK OSN R 13-06,
alebo — smernica EÚ 71/320 v znení smernice 91/422,
alebo — § 3g KDV,

spoma¾ovacie zariadenie — predpis EHK OSN R 13-06,
alebo — smernica EÚ 71/320 v znení smernice 91/422,
alebo — § 3e KDV.

6. Dokladom o preukázaní technických podmienok autobusov pod¾a článku 7 ods. 2 je doklad uvedený v prílohe
č. 2 tohto memoranda.*

7. Ďalej treba dodržiava� tieto technické podmienky:

tachograf — dohoda AETR,
alebo — nariadenie EÚ 3821/85,

obmedzovač rýchlosti — predpis EHK OSN R 89,
alebo — smernica EÚ 92/24.

* Do prílohy č. 1 a č. 2 tohto memoranda možno nazrie� na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
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406

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 2001 bola uzavretá Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko k zmene Dohody medzi vládou Sloven-
skej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných
a jazykových vedomostí.

Dohoda nadobudla platnos� výmenou osobných nót, t. j. 7. septembra 2001.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
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407

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. marca 2001 bol v Bratislave podpísaný
Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o zmene Dohody medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999.

V súlade s článkom 2 protokol nadobudol platnos� výmenou nót, t. j. 1. júla 2001.

P R O T O K O L
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky

o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky
o vzájomnom zamestnávaní občanov z 12. februára 1999

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maïarskej re-
publiky (ïalej len „zmluvné strany”) sa dohodli, že
upravia ročný počet občanov, ktorí môžu by� zamest-
naní na území štátu druhej zmluvnej strany, a zjedno-
dušia metódu zmeny ročného počtu takým spôsobom,
že  toto právo ïalej bude v právomoci orgánov zmluv-
ných strán zodpovedných za vykonávanie dohody.

Vedené týmto želaním zmluvné strany menia Doho-
du medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïar-
skej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov
podpísanú v Bratislave 12. februára 1999 takto:

Článok 1

1. Článok 4 ods. 1 sa mení takto:
„Ročný počet občanov stanovený na rok 2001 sa

určuje bez oh¾adu na situáciu na trhu práce pre štáty
obidvoch zmluvných strán takto:
a) pod¾a článku 3 ods. 1 písm. a) 800 občanov,
b) pod¾a článku 3 ods. 1 písm. b) 200 občanov.“. 

2. Článok 4 ods. 3 sa mení takto:
„Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonáva-

nie dohody  môžu zmeny ročného počtu osôb na na-
sledujúci rok dohodnú� najneskôr do 1. júla bežného
kalendárneho roku výmenou listov.”.

Článok 2

Tento protokol podlieha schváleniu v súlade s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán
a nadobudne platnos� prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po vzájomnom písomnom oznámení oboch
zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanove-
né vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobud-
nutie platnosti tohto protokolu.

Dané v Bratislave 8. marca 2001 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom a maïarskom ja-
zyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu
Maïarskej republiky:

György Matolcsy v. r.
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408

O P A T R E N I E
Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 32
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady
č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky

č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky
územných jednotiek Slovenskej republiky v znení
opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 113/1998 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slo-
venskej republiky č. 239/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V prílohe sa číselník obcí Slovenskej republiky dopĺňa názvami a číselnými kódmi týchto nových obcí:1)

„Názov obce Kód obce   Názov okresu   Kód okresu

Dolné Lefantovce 582425   Nitra   403

Kosto¾any nad Hornádom 582514   Košice—okolie   806“.

2. V prílohe sa v číselníku obcí Slovenskej republiky menia názvy týchto obcí:1)

„Pôvodný názov obce Nový názov obce Kód obce Názov okresu Kód okresu

Lefantovce Horné Lefantovce 545635 Nitra 403

Kalnica Kálnica 506109 Nové Mesto nad Váhom 304

Matejovce Matejovce nad Hornádom 543349 Spišská Nová Ves 810“.

3. V prílohe sa v číselníku obcí Slovenskej republiky menia názvy týchto obcí:2)

„Pôvodný názov obce Nový názov obce  Kód obce Názov okresu Kód okresu

Šutovce Šútovce 514390 Prievidza 307

Sliače Liptovské Sliače 511005 Ružomberok 508“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. novembra

2001 okrem bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnos�
dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samo-
správy obcí v roku 2002.

Peter Mach v. r.

1) Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z. o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene
a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich
jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.

2) Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2001 Z. z. o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších
predpisov.
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