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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z.
o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú

výhody pod¾a medzinárodných zmlúv v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po doho-
de s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky pod¾a § 37 ods. 6 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane
z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požíva-
jú výhody pod¾a medzinárodných zmlúv v znení vy-
hlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 174/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slo-
venskej republiky č. 281/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Vzájomnos� pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevz�ahuje

na medzinárodné organizácie a ich zástupcov.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúš�ajú slová „evidova-
ný Správou služieb diplomatickému zboru“.

3. § 8 znie:

„§ 8

(1) Zahraničný zástupca podáva žiados� o vrátenie
dane z pridanej hodnoty potvrdenú Ministerstvom za-
hraničných vecí Slovenskej republiky Daňovému úra-

du Bratislava I. Žiados� sa podáva za obdobie kalen-
dárneho štvr�roka najneskôr do 25. dňa po uplynutí
kalendárneho štvr�roka. Zahraničný zástupca k žia-
dosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty doloží súpis
dokladov o nákupe tovarov a služieb a doklady o ná-
kupe tovarov a služieb pod¾a § 7. Vzor žiadosti o vrá-
tenie dane z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe č. 1
a vzor súpisu dokladov o nákupe tovarov a služieb je
uvedený v prílohe č. 2.

(2) Daňový úrad Bratislava I vráti zahraničnému
zástupcovi daň z pridanej hodnoty v súlade s touto
vyhláškou na účet vedený v banke v Slovenskej repub-
like do 60 dní od podania žiadosti o vrátenie dane
z pridanej hodnoty.“.

4. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:

„§ 10b

Postup pri podaní žiadosti o vrátenie dane z pridanej
hodnoty pod¾a tejto vyhlášky sa použije prvýkrát za
obdobie štvrtého štvr�roka 2001.“.

5. Doterajšia príloha sa nahrádza prílohami č. 1 a 2.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. novembra
2001.

Brigita Schmögnerová v. r.
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V Z O R

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty sú pravdivé a zaväzujem
sa vráti� spä� akúko¾vek neoprávnene vrátenú daň.

Dátum:

                                               

                                  Podpis zahraničného zástupcu              Podpis vedúceho misie
                                                                                                 (odtlačok pečiatky)

Príloha č. 1
k vyhláške č. 424/2001 Z. z.

Zahraničný zástupca

Krajina Funkcia

Sídlo (bydlisko) Vrátenie dane z pridanej hodnoty za obdobie

Štvr�rok Rok

Bankový účet/identifikačný kód banky

Číslo telefónu Číslo faxu

Požadovaná suma vrátenia dane z pridanej hodnoty
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V Z O R

SÚPIS DOKLADOV O NÁKUPE TOVAROV A SLUŽIEB

Príloha č. 2
k vyhláške č. 424/2001 Z. z.

Poradové
číslo

Dátum
obstarania

Rozsah zdanite¾ného plnenia Cena zdanite¾ného
plnenia bez dane

Výška dane
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425

V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 18. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných

priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 24
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985
Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady po-
žiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkar-
ní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrcho-
vá úprava výrobkov náterovými hmotami v znení
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 288/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „objekt“ vo všetkých gramatických tvaroch
sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „stavba“
v príslušnom gramatickom tvare.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia
„STN 65 0201 Hor¾avé kvapaliny. Prevádzky a sklady.“
nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii
a skladovaní hor¾avých kvapalín, �ažkých vykurova-
cích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a ole-
jov.“.

3. V § 1 písm. a) sa slovo „koncentráciu“ nahrádza
slovami „plynnú zmes“ a v poznámke pod čiarou k od-
kazu 2 sa citácia „STN 65 0322 Koncentračné medze
výbušnosti. Hor¾avé plyny a pary.“ nahrádza citáciou
„STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do výbuš-
ných plynných atmosfér. Čas� 10: Určovanie priesto-
rov s nebezpečenstvom výbuchu.“.

4. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Súčas�ou prevádzkarne môžu by� priestory, v ktorých
sa vykonávajú technologické procesy súvisiace s povr-
chovou úpravou výrobkov.“.

5. V § 2 ods. 3 sa za slovo „postupom“ vkladajú slová
„pripravuje a dopravuje náterová hmota a“.

6. V § 2 ods. 5 sa vypúš�a slovo „rozmerné“.

7. V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Za práškový plast sa považuje zmes tvrdidla,

syntetických živíc, pigmentov, plnív a aditív.“.

8. § 3 znie:

„§ 3

(1) Prevádzkareň môže by� umiestnená len v jedno-
podlažnej nadzemnej stavbe alebo na najvyššom nad-
zemnom podlaží viacpodlažnej stavby. Prevádzkareň
možno umiestni� v nadzemných podlažiach alebo
v 1. podzemnom podlaží, ak je táto vybavená zariade-
ním na zistenie
a) 25 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri

používaní náterových hmôt,
b) 50 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri

používaní práškových plastov.

(2) Prevádzkareň musí tvori� samostatný jednopod-
lažný požiarny úsek; priestor na občasné nanášanie
náterových hmôt môže by� súčas�ou iného požiarneho
úseku.

(3) Otvory v požiarnych deliacich konštrukciách
musí chráni� požiarny uzáver alebo vodná clona; to
neplatí, ak vo¾ná plocha otvoru, cez ktorý prestupuje
dopravné zariadenie, je menšia ako 400 cm2.

(4) Podlahy, steny a strop prevádzkarne musia by�
vyhotovené z nehor¾avého materiálu, ktorý je chemic-
ky odolný proti používaným náterovým hmotám a rie-
didlám.

(5) Elektrostaticky vodivú podlahu3a) treba vyhotovi�
a) v lakovniach so zónou 1,2)
b) v lakovniach so zónou 22) iba pri ručnom nanášaní

náterových hmôt alebo pri nanášaní práškových
plastov v elektrickom poli.

(6) V prevádzkarni, v ktorej sa používajú hor¾avé
kvapaliny,1) nesmú by� umiestnené zhora prístupné
káblové kanály.

(7) Vo vnútorných priestoroch prevádzkarne s obje-
mom väčším ako 30 m3 a s priestorom s nebezpečen-
stvom výbuchu2) musia by� v stavebných konštruk-
ciách výfukové plochy.1)

(8) Priestor lakovne, úpravne náterových hmôt a prí-
ručného skladu náterových hmôt, v ktorých sa použí-
vajú hor¾avé kvapaliny alebo náterové hmoty, ktoré sú
schopné so vzduchom vytvára� výbušnú plynnú zmes,
musí ma� podlahu vyspádovanú do záchytnej alebo
havarijnej nádrže.1)
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(9) Stavby, v ktorých sú umiestnené prevádzkarne,
musia by� vybavené bleskozvodmi.6)

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
  3a) STN 33 2031 Overovanie a prevádzka technologických zaria-

dení a lietadiel s oh¾adom na nebezpečné účinky statickej
elektriny.“.

 9. § 4 znie:

„§ 4

(1) Prevádzkareň musí ma� najmenej dva východy
otvárate¾né zvonku i znútra vedúce na chránenú úni-
kovú cestu alebo na vo¾né priestranstvo, alebo do
komunikačného priestoru odvetraného prirodzeným
vetraním6a) alebo núteným vetraním6a). Východy sa
pod¾a možnosti umiestňujú na proti¾ahlých stranách
prevádzkarne.

(2) Vstup do príručného skladu náterových hmôt
musí by� zvonku alebo z komunikačného priestoru
odvetraného prirodzeným vetraním6a) alebo núteným
vetraním.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 28 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 86/1999 Z. z.“.

10. V § 5 ods. 3 sa za slovo „hadice“ vkladajú slová
„výrobných zariadení na dopravu“.

11. V § 5 ods. 4 sa vypúš�a slovo „prevádzkarne“.

12. V § 6 ods. 4 sa na začiatok prvej vety vkladajú
slová „V sušiarni“.

13. V § 8 ods. 1 sa nad slovo „vetraním“ umiestňuje
odkaz 6a.

14. V § 8 ods. 5 prvá veta znie:
„Koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste
prevádzkarne nesmie prekroči� 25 % dolnej medze
výbušnosti.2)“.

15. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Striekacia kabína na ručné nanášanie nátero-

vých hmôt alebo práškových plastov s objemom naj-
viac 30 m3 umiestnená v stavbe alebo na pracovisku,
sa vyhotovuje pod¾a podmienok ustanovených v § 3
ods. 5 a 6, § 5, § 8 ods. 1 až 5.“.

16. V § 10 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak stabilné hasiace zariadenie alebo zaplavova-

cie zariadenie plní funkciu pod¾a ods. 1 písm. a), ne-

musí by� striekacia kabína na automatické nanášanie
náterových hmôt alebo práškových plastov vybavená
elektrickou požiarnou signalizáciou alebo obdobným
zariadením na zistenie požiaru.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3
až 5.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia
„Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej
ochrane“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Sloven-
skej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti pre-
vencie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky č. 86/1997 Z. z.“.

18. V § 11 ods. 11 sa slová „stupňom nebezpečen-
stva výbuchu 1“ nahrádzajú slovami „zónou 2“ a slová
„stupňom nebezpečenstva výbuchu 2“ sa nahrádzajú
slovami „zónou 1“.

19. § 13 znie:

„§ 13

(1) V prípadoch, keï je z dôvodu opravy, údržby
a podobne nevyhnutné nanáša� náterové hmoty v ob-
jektoch i mimo nich, ustanovenia § 12 ods. 1 až 4
platia primerane.

(2) Stavba alebo pracovisko, v ktorých je umiestne-
ná striekacia kabína na ručné nanášanie náterových
hmôt alebo práškových plastov s objemom najviac
30 m3, sa nepovažuje za prevádzkareň; na uvedenú
stavbu alebo pracovisko sa ustanovenia § 11 ods. 1
až 8 a ods. 10 až 14 vz�ahujú primerane.

(3) Striekacia kabína pod¾a odseku 2 sa označuje
bezpečnostnými tabu¾kami s nápisom NANÁŠANIE
NÁTEROVÝCH HMÔT.

(4) Vo vzdialenosti menšej ako 5 m od striekacej
kabíny pod¾a odseku 2 sa zakazuje vykonáva� činnos�,
ktorá môže by� zdrojom iniciácie požiaru alebo výbu-
chu.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. novembra
2001.

Ivan Šimko v. r.

Strana 4614 Zbierka zákonov č. 425/2001 Čiastka 174



426

V Y H L Á Š K A
Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 22. októbra  2001,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z.,
ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zis�ovaní na rok 2001

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 24
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z.
ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štát-
nych štatistických zis�ovaní na rok 2001 sa mení
takto:

V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zis�ovaní v bo-
de 50 písmená d) a e) znejú:
„d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistic-

kých údajov
Periodicita zis�ovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravo-
dajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledu-
júceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zis�ovanie a za-
bezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zis�ovanie: Štatis-
tický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický
úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním ur-
čených krajských správ Štatistického úradu Slo-
venskej republiky.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. novembra
2001.

Peter Mach v. r.
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427

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
pre držite¾ov diplomatických a služobných pasov.

V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky
o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov diplomatických a služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Juhoslovanskej
zväzovej republiky (ïalej len „zmluvné strany“), vedo-
mé si priate¾ských vz�ahov medzi oboma krajinami
a ich národmi,

v záujme ïalšieho zintenzívnenia spolupráce medzi
Slovenskou republikou a Juhoslovanskou zväzovou
republikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátov oboch zmluvných strán, ktorí sú
držite¾mi platného diplomatického alebo služobného
pasu, môžu vstúpi� na územie štátu druhej zmluvnej
strany bez víz a môžu sa na ňom zdržiava� devä�-
desiat (90) dní.

Článok 2

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia
diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú za-
mestnancami diplomatických misií alebo konzulár-
nych úradov, oficiálnych zastúpení, ako aj medziná-
rodných organizácií so sídlom na území štátu druhej
zmluvnej strany, môžu vstúpi�, vycestova� a zdržiava�
sa na území štátu druhej zmluvnej strany počas vyko-
návania svojich služobných povinností bez víz.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na rodin-
ných príslušníkov osôb, ktorí sú v ňom uvedení a ktorí
sú držite¾mi platných diplomatických alebo služob-
ných pasov.

Článok 3

Občania štátov oboch zmluvných strán môžu vstú-
pi�, vycestova� alebo prechádza� územím štátu druhej
zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na
medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

(1) Táto dohoda nijako neobmedzuje právo zmluv-
ných strán zakáza� vstup alebo skráti� pobyt občanom
štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sa považujú za
nežiaducich.

(2) Občania štátov oboch zmluvných strán sú počas
svojho pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany
povinní dodržiava� právne predpisy tohto štátu.

Článok 5

(1) Na účel ochrany bezpečnosti štátu, verejného
poriadku alebo zdravia majú zmluvné strany právo
čiastočne alebo úplne preruši� vykonávanie tejto do-
hody.

(2) Zmluvné strany sa budú navzájom diplomatic-
kou cestou bezodkladne informova� o rozhodnutí pre-
ruši� alebo obnovi� vykonávanie tejto dohody.

Článok 6

Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia
vzory platných diplomatických a služobných pasov,
ako aj vzory nových alebo pozmenených diplomatic-
kých a služobných pasov vrátane údajov o ich platnos-
ti, a to najneskôr tridsa� (30) dní pred ich zavedením
do praxe.

Článok 7

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá
zmluvná strana ju môže vypoveda� diplomatickou ces-
tou písomným oznámením druhej zmluvnej strane.
Platnos� dohody sa skončí uplynutím tridsiatich (30)
dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpo-
vedi druhej zmluvnej strane.
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Článok 8

(1) Spory týkajúce sa vykonávania tejto dohody sa
budú rieši� diplomatickými prostriedkami.

(2) Každá zmena alebo doplnenie tejto dohody, na
ktorých sa zmluvné strany dohodli, nadobudnú plat-
nos� výmenou nót o ich súhlase.

Článok 9

Táto dohoda nadobudne platnos� uplynutím tridsia-

tich (30) dní odo dňa nasledujúceho po dni vzájomnej
výmeny písomných oznámení oboch zmluvných strán
o splnení všetkých podmienok na nadobudnutie plat-
nosti dohody v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi.

Dané v Bratislave 26. februára 2001 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom
a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentic-
ké. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce zne-
nie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Juhoslovanskej zväzovej republiky:

Goran Svilanovič v. r.
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428

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2001 bola v Lime podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov
diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držite¾ov diplomatických a špeciálnych pasov
Peruánskej republiky.

Pod¾a článku 7 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 18. júla 2001.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky

o zrušení vízovej povinnosti pre držite¾ov diplomatických a služobných pasov Slovenskej
republiky a pre držite¾ov diplomatických a špeciálnych pasov Peruánskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Peruánskej re-
publiky (ïalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc priate¾ské vz�ahy medzi obidvoma štátmi
a ich občanmi a v snahe u¾ahči� cestovanie občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných
diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpi�
na územie druhej zmluvnej strany bez víza a zotrva�
na ňom počas devä�desiatich (90) dní odo dňa vstupu,
prechádza� ním alebo vycestova� z neho.

(2) Občania Peruánskej republiky, držitelia platného
diplomatického alebo špeciálneho pasu, môžu vstúpi�
na územie druhej zmluvnej strany bez víza a zotrva�
na ňom počas devä�desiatich (90) dní odo dňa vstupu,
prechádza� ním alebo vycestova� z neho.

Článok 2

(1) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných
diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú člen-
mi diplomatických misií, konzulárnych úradov a me-
dzinárodných organizácií majúcich sídlo na území Pe-
ruánskej republiky, môžu vstúpi� na toto územie
a zotrva� na ňom počas vykonávania svojich povinnos-
tí bez víza. Akreditácia týchto funkcionárov bude vy-
konaná verbálnou nótou.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz�ahuje aj na rodin-
ných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú
držite¾mi platných diplomatických alebo služobných
pasov.

(3) Občania Peruánskej republiky, držitelia platných
diplomatických alebo špeciálnych pasov, ktorí sú člen-
mi diplomatických misií, konzulárnych úradov a me-
dzinárodných organizácií majúcich sídlo na území Slo-
venskej republiky, môžu vstúpi� na toto územie

a zotrva� na ňom počas vykonávania svojich povinnos-
tí bez obstarania si víza.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa vz�ahuje aj na rodin-
ných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú
držite¾mi platných diplomatických alebo špeciálnych
pasov.

Článok 3

Táto dohoda sa netýka práva zmluvných strán zaká-
za� vstup alebo ukonči� pobyt na území svojho štátu
osobám, ktoré považujú za nežiaduce, bez uvedenia
dôvodu ich rozhodnutia.

Článok 4

Držitelia diplomatických, špeciálnych alebo služob-
ných pasov štátu jednej zmluvnej strany sú počas
pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany povinní
dodržiava� právny poriadok tohto štátu.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže čiastočne alebo
úplne preruši� vykonávanie tejto dohody z dôvodu bez-
pečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo
zdravia. Uvedené rozhodnutie o zrušení alebo znovu-
obnovení vykonávania tejto dohody si zmluvné strany
navzájom okamžite oznámia diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Zmluvné strany si vymenia vzory cestovných do-
kladov uvedených v článkoch 1 a 2 tejto dohody, ako
aj informácie o ich používaní najneskôr tridsa� (30) dní
pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

(2) Zmluvné strany sa rovnakým spôsobom budú
navzájom informova� o akejko¾vek zmene cestovných
dokladov a najneskôr tridsa� (30) dní pred nadobud-
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nutím platnosti zmien si recipročne zašlú vzory nových
cestovných dokladov.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobudne platnos� uplynutím tri-
dsiatich (30) dní od výmeny nót, v ktorých si zmluvné
strany navzájom oznámia splnenie vnútroštátnych pod-
mienok nevyhnutných na nadobudnutie jej platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá

zo zmluvných strán ju môže vypoveda� písomne diplo-
matickou cestou. Jej platnos� sa skončí uplynutím
tridsiatich (30) dní odo dňa odovzdania písomnej vý-
povede druhej zmluvnej strane.

Dané v Lime 20. apríla 2001 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom
a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia sú rov-
nako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je
rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Marián Masarik v. r.

Za vládu
Peruánskej republiky:

Martín Yrigoyen Yrigoyen v. r.
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429

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bola v Budapešti podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o možnosti prehliadky historických
pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín.

V súlade s článkom 4 ods. 2 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 29. augusta 2001.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky

o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt
nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

Vláda Slovenskej republiky
a

vláda Maïarskej republiky

(ïalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou zlepši� vz�ahy dobrého susedstva
svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

V rámci možnosti prehliadky historických pamiatok
a prírodných úkazov upravenej touto dohodou pri
prekročení spoločnej štátnej hranice a počas pobytu
na území štátov zmluvných strán treba uplatňova�
nasledujúce ustanovenia:
a) pri prekročení štátnej hranice organizovanou sku-

pinou vedúci skupiny musí disponova� aj zozna-
mom osôb tejto skupiny a je povinný predloži� ho
na účel kontroly orgánom ochrany štátnych hraníc
zmluvných strán,

b) osoby prekračujúce hranice na základe tejto doho-
dy môžu ma� pri sebe len batožinu na osobnú
potrebu,

c) príslušníci hraničnej polície a orgány colnej správy
zmluvných strán môžu kedyko¾vek kontrolova� oso-
by nachádzajúce sa vo vymedzenom priestore pod¾a
tejto dohody.

Článok 2

Zabezpečenie prístupu k hradu Šomoška (Somoskö)

(1) Štátni občania Slovenskej republiky a štátni ob-
čania Maïarskej republiky, ako aj občania členských
štátov Európskej únie a občania členských štátov Eu-
rópskeho ekonomického priestoru v prípade, že dispo-
nujú platným cestovným dokladom, môžu pešo pre-
kračova� štátnu hranicu Slovenskej republiky
a Maïarskej republiky cez vrátka umiestnené pri hra-

ničnom znaku VIII 13/10 na účel návštevy hradu
Šomoška (Somoskö), prírodného úkazu — čadičového
výlevu, náučného chodníka Šomoška, odpočinkového
parku a Petöfiho pamätného miesta.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa môžu zdržiava�
v priestore hradu a vo vyznačenom priestore Sloven-
skej republiky a Maïarskej republiky v období od
1. apríla do 31. októbra denne od 8.00 do 20.00 hod.
a v období od 1. novembra do 31. marca denne od 8.00
do 16.00 hod.

(3) Vyznačeným priestorom uvedeným v odseku 1 je
a) územie Slovenskej republiky, a to priestor hradu

Šomoška v šírke od hraničného znaku VIII 13/8 po
hraničný znak VIII 13/11 a v hĺbke 200 m od
hraničného znaku VIII 13/10 a náučný chodník
Šomoška od hradu Šomoška po parkovisko vyzna-
čené pri hraničnom znaku VIII 12/3b,

b) územie Maïarskej republiky v šírke od hraničného
znaku VIII 13/8 po hraničný znak VIII 13/11
a v hĺbke 80 m od hraničného znaku VIII 13/10.

Tento priestor je znázornený na pláne, ktorý tvorí
prílohu č. 1 k tejto dohode.

(4) Priestor uvedený v odsekoch 1 a 3 sa vyznačí na
oboch stranách štátnej hranice tabu¾ami, na ktorých
je uvedená informácia o pravidlách prekračovania
štátnej hranice a pobytu vo vyznačenom priestore vo
viacerých jazykoch. Text informačných tabú¾ je uvede-
ný v prílohe č. 2 k tejto dohode.

Článok 3

Spôsob rozšírenia okruhu miest
navštevovaných na základe dohody

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že okruh ïalších
historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádza-
júcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch
krajín možno rozšíri� po vzájomnom súhlase výmenou
diplomatických nót.
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Článok 4

Záverečné ustanovenia

(1) Každá zmluvná strana má právo z dôvodu ochra-
ny verejného poriadku a verejnej bezpečnosti preruši�
vykonávanie ustanovení tejto dohody po tom, ako
o tom diplomatickou cestou informovala druhú zmluv-
nú stranu s vymedzením začiatku prerušenia. Skon-
čenie prerušenia tejto dohody si zmluvné strany bez-
odkladne oznámia diplomatickou cestou.

(2) Táto dohoda nadobúda platnos� tridsiaty (30.) deň
odo dňa vzájomnej výmeny diplomatických nót ozna-

mujúcich splnenie podmienok ustanovených vnútro-
štátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej
platnosti.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá
zo zmluvných strán môže dohodu kedyko¾vek písomne
vypoveda� diplomatickou cestou. Platnos� dohody sa
skončí devä�desiaty (90.) deň odo dňa doručenia ozná-
menia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Budapešti 23. apríla 2001 v dvoch pôvod-
ných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maïar-
skom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu
Maïarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.
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Príloha č. 1

P l á n

vyznačeného priestoru uvedeného v článku 2 ods. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Maïarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa

v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín
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Príloha č. 2

T e x t    i n f o r m a č n ý c h     t a b ú ¾

uvedených v článku 2 ods. 4 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky
o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa

v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

1. Na informačných tabuliach umiestnených pri vrátkach postavených osobitne na tento účel na slovensko-ma-
ïarskej štátnej hranici bude nasledujúci text v slovenskom, maïarskom, anglickom, francúzskom a nemeckom
jazyku:

„— Slovensko-maïarskú štátnu hranicu môžu prekroči� štátni občania Slovenskej republiky, štátni občania
Maïarskej republiky, občania členských štátov Európskej únie a občania členských štátov Európskeho
ekonomického priestoru s platným cestovným dokladom na účel návštevy hradu Šomoška (Somoskö), prírod-
ného úkazu — čadičového výlevu, náučného chodníka Šomoška, odpočinkového parku a Petöfiho pamätného
miesta.

— Vstup do priestoru vyznačeného tabu¾ami a pobyt v ňom sú povolené len pešo v čase, keï je priechod otvorený.
Do tohto priestoru sa povo¾uje vstup aj na invalidnom vozíku.

— Čas prevádzky priechodu: v období od 1. apríla do 31. októbra denne od 8.00 do 20.00 hod.,
                                        v období od 1. novembra do 31. marca denne od 8.00 do 16.00 hod.

— Osoby prekračujúce štátnu hranicu môžu ma� pri sebe len batožinu na osobnú potrebu. Príslušníci hraničnej
polície a orgány colnej správy zmluvných strán môžu kedyko¾vek kontrolova� osoby zdržujúce sa vo vymedzenom
priestore.

— Národná prírodná rezervácia Šomoška. Prosíme návštevníkov, aby chránili prírodné bohatstvo tejto krajiny.
Štátna ochrana prírody.

— Chránená krajinná oblas� Karanc-Medves. Prosíme návštevníkov, aby chránili prírodné bohatstvo tejto krajiny.
Riadite¾stvo Národného parku Bükk.“.

2. Na tabuliach umiestnených na hraniciach vyznačeného priestoru pre návštevníkov na území Slovenskej
republiky a Maïarskej republiky bude nasledujúci text v slovenskom, maïarskom, anglickom, francúzskom
a nemeckom jazyku:

„— Pozor!

 — Koniec priestoru vyznačeného na vstup a pobyt!
 
— Ďalej nepokračujte!“.

Čiastka 174 Zbierka zákonov č. 429/2001 Strana 4623


