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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. februára 2001,

ktorým sa upravuje koeficient za�aženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb
výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie

fyzickej osoby alebo fyzických osôb

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 4 zákona
č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie nariaïuje:

§ 1

Koeficient za�aženosti príjmu spoločne posudzova-
ných osôb výdavkami spojenými s bývaním1) sa od
1. júla 2001 upravuje na 0,29.

§ 2

Sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej

osoby alebo fyzických osôb2) sa od 1. júla 2001 upra-
vujú na
a) 1 680 Sk mesačne, ak ide o jednu fyzickú osobu,
b) 2 090 Sk mesačne, ak ide o dve fyzické osoby,
c) 2 490 Sk mesačne, ak ide o tri fyzické osoby,
d) 2 900 Sk mesačne, ak ide o štyri fyzické osoby

a viac fyzických osôb.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 4 ods. 1 zákona č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.
2) § 4 ods. 2 zákona č. 300/1999 Z. z.

Strana 1242 Zbierka zákonov č. 92/2001 Čiastka 40



93

V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 6. marca 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady
za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 5 ods. 14 zákona
č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vyberaní
úhrady za používanie prístavov určených na verejné
používanie (ïalej len „verejný prístav“) plavidlami a ur-
čenie jej výšky.

§ 2

Úhrada sa vyberá za použitie verejných prístavov na
vodných cestách Slovenskej republiky, ktorými sú
a) prístav Bratislava,
b) prístav Komárno,
c) prístav Štúrovo.

§ 3

(1) Výška úhrady sa určí pod¾a § 4 a vypočíta sa na
základe
a) dĺžky pobytu plavidla vo verejnom prístave a rozme-

rov plavidla uvedených v lodnom osvedčení alebo
doklade, ktorý lodné osvedčenie nahrádza,

b) množstva vyloženého alebo naloženého tovaru vo
verejnom prístave uvedeného v nákladových listoch
alebo konosamentoch.

(2) Výška úhrady za pobyt a manipuláciu plavidla vo
verejnom prístave sa vyberá v hotovosti pri odhlásení
plavidla z verejného prístavu na základe dokladu vy-
staveného Štátnou plavebnou správou, v ktorom je
uvedená celková výška úhrady.

(3) Pri dlhodobom pobyte sa úhrada za používanie
verejného prístavu môže na základe dohody vybera�
v splátkach.

§ 4

(1) Výška úhrady za používanie verejných prístavov
Slovenskej republiky sa určuje takto:
a) za denný pobyt plavidla v územnom obvode prísta-

vu 0,50 Sk/m2, najmenej však 50 Sk,
b) za denný pobyt plávajúceho zariadenia1) alebo re-

kreačného plavidla2) 0,05 Sk/m2, najmenej však
50 Sk,

c) za denný pobyt plávajúceho zariadenia určeného na
podnikate¾ské účely 0,10 Sk/m2,

d) za polročný pobyt plavidla na odstavných miestach
na vodnej ceste pre plavidlá vyradené z prevádzky
0,80 Sk/m2.

(2) Za každú naloženú alebo vyloženú tonu tovaru
na plavidlo alebo z plavidla sa platí 6 Sk.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2001.

Jozef Macejko v. r.

1) § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z. z.
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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 23. novembra 1998 bola v Bratislave
podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri
mimoriadnych udalostiach.

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 210 z 22. marca 1999 a prezident
Slovenskej republiky ju ratifikoval 14. decembra 1999.

Zmluva nadobudla platnos� dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 12. decembra 2000, na základe článku 16
ods. 2.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

Slovenská republika a Česká republika (ïalej len
„zmluvné strany“),

presvedčené o nutnosti spolupráce s cie¾om vzájom-
ne si poskytova� pomoc pri mimoriadnych udalos-
tiach, sa v súlade s článkom 17 Zmluvy medzi Sloven-
skou republikou a Českou republikou o dobrom
susedstve, priate¾ských vz�ahoch a spolupráci podpí-
sanej v Bratislave 23. novembra 1992 dohodli takto:

Článok 1

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje podmienky dobrovo¾ného po-
skytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach na
území druhej zmluvnej strany na základe žiadosti
o poskytnutie pomoci.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely výkladu a realizácie tejto zmluvy
„mimoriadna udalos�“ je stav zapríčinený živelnou po-
hromou, požiarom, technologickou haváriou alebo ka-
tastrofou, ktorý ohrozuje život, zdravie, majetok alebo
životné prostredie,

„žiadajúca zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej
oprávnené orgány žiadajú o poskytnutie pomoci,

„žiadaná zmluvná strana“ je zmluvná strana, ktorej
oprávnené orgány vyhoveli žiadosti druhej zmluvnej
strany o poskytnutie pomoci,

„príslušný orgán“ je orgán štátnej správy alebo územ-
nej samosprávy zmluvnej strany,

„záchranná jednotka“ je skupina osôb určená žiada-
nou zmluvnou stranou na poskytnutie pomoci a za-
bezpečená nevyhnutnou výbavou; záchrannou jednot-

kou sa rozumejú aj osobitne určení príslušníci ozbro-
jených síl,

„výbava“ sú technické, dopravné prostriedky a iný
materiál, ako aj výstroj a predmety osobnej potreby
členov záchranných jednotiek a vyslaných jednotli-
vých odborníkov,

„predmety pomoci“ sú predmety určené na bezplatné
poskytnutie postihnutému obyvate¾stvu na území žia-
dajúcej zmluvnej strany.

Článok 3

Žiados� o poskytnutie pomoci

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Orgány zmluvných strán oprávnené na predlože-
nie a prijatie žiadosti o poskytnutie pomoci (ïalej len
„oprávnené orgány“) sú:
— na strane Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky,
— na strane Českej republiky Ministerstvo vnútra

Českej republiky.

(3) V žiadosti o poskytnutie pomoci uvedú oprávne-
né orgány najmä druh, formu a rozsah požadovanej
pomoci.

(4) Žiados� pod¾a odseku 1 sa podáva písomne, prí-
padne ústne. Žiadosti podané ústne je nutné bez zby-
točného odkladu potvrdi� písomne.

Článok 4

Formy pomoci

Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných
jednotiek, jednotlivých odborníkov, poskytnutím
predmetov pomoci alebo potrebných informácií.
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Článok 5

Prekračovanie štátnej hranice a pobyt
na území druhej zmluvnej strany

(1) Pri prekračovaní štátnej hranice a na území dru-
hej zmluvnej strany sa na žiados� príslušných orgánov
preukazuje len velite¾ alebo vedúci záchrannej jednot-
ky preukazom totožnosti alebo služobným preukazom
a predkladá zoznam členov záchrannej jednotky. Vzory
služobných preukazov si oprávnené orgány navzájom
odovzdajú do 30 dní po podpise tejto zmluvy.

(2) V prípade nutnosti možno prekračova� štátnu
hranicu aj mimo hraničných priechodov. V takom prí-
pade treba vopred informova� príslušné orgány ochra-
ny štátnych hraníc.

(3) Členovia záchranných jednotiek sú oprávnení na
území druhej zmluvnej strany nosi� uniformu, ak patrí
k ich bežnému výstroju. Používanie vlastných výstraž-
ných znamení záchrannými jednotkami sa neobme-
dzuje.

(4) Na členov záchranných jednotiek sa počas ich
pobytu na území druhej zmluvnej strany vz�ahujú
vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Preprava výbavy a predmetov pomoci
cez štátnu hranicu

(1) Zmluvné strany u¾ahčia prepravu výbavy a pred-
metov pomoci cez štátnu hranicu. Na výbavu a pred-
mety pomoci sa nevz�ahujú zákazy a obmedzenia pre
obeh tovaru cez štátnu hranicu. Pre vozidlá používané
záchrannými jednotkami a pre vozidlá zabezpečujúce
prepravu prostriedkov pomoci sa nevyžaduje povole-
nie na medzinárodnú cestnú prepravu.

(2) Výbava a predmety pomoci sú oslobodené od cla,
daní a iných poplatkov.

(3) Záchranné jednotky okrem výbavy a predmetov
pomoci nemôžu vyváža� ani dováža� žiadny iný tovar.

(4) Výbava, ktorá sa nespotrebovala alebo nezničila,
sa vyvezie spä� na územie žiadanej zmluvnej strany.
Ak bude výbava ponechaná na území žiadajúcej
zmluvnej strany ako predmet pomoci, treba túto sku-
točnos� oznámi� oprávnenému orgánu žiadajúcej
zmluvnej strany.

(5) Žiadajúca zmluvná strana umožní dekontaminá-
ciu výbavy záchranných jednotiek. Ak dekontaminácia
nie je možná, výbava sa ponechá na území žiadajúcej
zmluvnej strany.

(6) Omamné a psychotropné látky možno doviez�
a použi� len v rámci nevyhnutnej lekárskej pomoci
a len kvalifikovaným lekárskym personálom pod¾a
vnútroštátnych právnych predpisov žiadanej zmluvnej
strany. Nespotrebované omamné a psychotropné látky
sa musia vyviez� spä� na územie žiadanej zmluvnej
strany. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz
tovaru pod¾a medzinárodných zmlúv o omamných
a psychotropných látkach, ktorými sú zmluvné strany
viazané.

(7) Dovoz zbraní a munície na územie druhej zmluv-
nej strany je okrem priemyselných trhavín a ich iniciá-
torov zakázaný.

Článok 7

Použitie leteckých prostriedkov

(1) Letecké prostriedky sa môžu použi� na presun
záchranných jednotiek, ich výbavy, predmetov pomoci
a na vykonávanie záchrannej činnosti.

(2) Použitie leteckých prostriedkov treba oznámi�
príslušným orgánom žiadajúcej zmluvnej strany s uve-
dením údajov o druhu a označení leteckého prostried-
ku, o posádke, náklade, čase odletu, predpokladanej
trase a mieste pristátia.

(3) Žiadajúca zmluvná strana v prípade potreby po-
volí let na určené miesta na svojom území.

(4) Lety sa musia uskutočňova� v súlade s pravidla-
mi ustanovenými každou zmluvnou stranou, ktoré
upravujú používanie a navigáciu leteckých prostried-
kov počas letov nad jej územím, a postupmi dohodnu-
tými pre prelet štátnej hranice.

Článok 8

Koordinácia a riadenie

(1) Činnosti vykonávané pod¾a tejto zmluvy koordi-
nujú a riadia príslušné orgány žiadajúcej zmluvnej
strany.

(2) Úlohy záchranným jednotkám sa odovzdávajú
len prostredníctvom ich velite¾ov alebo vedúcich.

(3) Príslušné orgány žiadajúcej zmluvnej strany po-
skytujú záchranným jednotkám a jednotlivým vysla-
ným odborníkom pomoc a ochranu.

Článok 9

Náhrada výdavkov

(1) Žiadaná zmluvná strana nemá voči žiadajúcej
zmluvnej strane nárok na náhradu výdavkov za po-
skytnutú pomoc vrátane výdavkov vzniknutých spo-
trebovaním, poškodením alebo stratou výbavy. To sa
nevz�ahuje na výdavky uvedené v článku 11 ods. 3
tejto zmluvy.

(2) Výdavky na pomoc, ktorú žiadaná zmluvná stra-
na len sprostredkúva od právnických osôb alebo fyzic-
kých osôb, ktorým by musela poskytnutie pomoci
priamo hradi�, nesie žiadajúca zmluvná strana. Po-
skytnutie tejto pomoci si musí žiadajúca zmluvná stra-
na priamo vyžiada� a musí súhlasi� s uhradením ná-
kladov na poskytnutie pomoci.

(3) Pokia¾ záchranné jednotky počas zásahu alebo
v priamej súvislosti s ním spotrebujú svoje zásoby,
žiadajúca zmluvná strana im ich poskytne v potreb-
nom rozsahu bezodplatne. Záchranným jednotkám
žiadajúca zmluvná strana bezodplatne poskytuje aj
nevyhnutnú lekársku pomoc.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 a 3 nie je vylúčená
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možnos� hradenia výdavkov žiadajúcou zmluvnou
stranou, ak o tom sama rozhodne.

Článok 10

Náhrada škôd

(1) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých náro-
kov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane
v prípade škôd na majetku, ktoré spôsobil člen zá-
chrannej jednotky v súvislosti s poskytovaním pomoci
pod¾a tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

(2) Každá zmluvná strana sa zrieka všetkých náro-
kov na náhradu škody voči žiadajúcej zmluvnej strane
v prípade škôd na zdraví alebo smrti člena záchrannej
jednotky, ktorá nastala v súvislosti s poskytovaním
pomoci pod¾a tejto zmluvy.

(3) Ak člen záchrannej jednotky žiadanej zmluvnej
strany spôsobí na území žiadajúcej zmluvnej strany
v súvislosti s poskytovaním pomoci pod¾a tejto zmluvy
škodu tretej osobe, zodpovednos� za škodu znáša žia-
dajúca zmluvná strana.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevz�ahujú na
prípady, keï škoda bola spôsobená úmyselne alebo
z hrubej nedbanlivosti.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú
aj pri jednotlivých vyslaných odborníkoch.

(6) Oprávnené orgány úzko spolupracujú pri objas-
ňovaní zranení, úmrtí alebo škôd, ktoré nastali v sú-
vislosti s poskytovaním pomoci pod¾a tejto zmluvy. Na
ten účel si oprávnené orgány vymieňajú potrebné in-
formácie.

Článok 11

Prekračovanie štátnej hranice ohrozenými osobami

(1) Pri mimoriadnych udalostiach môžu ohrozené
osoby prekroči� štátnu hranicu za podmienok ustano-
vených Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Čes-
kou republikou o úprave režimu a o spolupráci na
spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe
29. októbra 1992.

(2) Ohrozeným osobám, ktoré vstúpili na územie
druhej zmluvnej strany pod¾a odseku 1, poskytnú
príslušné orgány tejto zmluvnej strany pomoc.

(3) Každá zmluvná strana prevezme spä� osoby uve-
dené v odseku 1 a uhradí výdavky spojené s poskyt-
nutím pomoci a ich návratom.

Článok 12

Skončenie pomoci

Záchranné jednotky skončia svoju činnos�, ak o tom
rozhodne oprávnený orgán jednej zo zmluvných strán.

Záchranné jednotky sa bezodkladne vrátia spä� na
územie svojho štátu.

Článok 13

Spojenie

Oprávnené orgány vykonajú potrebné opatrenia na
vzájomné spojenie a spojenie medzi záchrannými jed-
notkami v mieste poskytovania pomoci.

Článok 14

Ďalšie formy spolupráce

(1) Pri zabezpečovaní vykonávania tejto zmluvy
oprávnené orgány spolupracujú predovšetkým v ob-
lasti predchádzania mimoriadnym udalostiam a pri
príprave na poskytovanie pomoci. Na tento účel si
navzájom vymieňajú potrebné informácie a organizujú
spoločné stretnutia a cvičenia.

(2) Oprávnené orgány sa navzájom informujú o mi-
moriadnych udalostiach, ktoré môžu ohrozova� úze-
mie druhej zmluvnej strany a ktorých následky sa šíria
alebo sa môžu rozšíri� na územie druhej zmluvnej
strany.

(3) Ustanovenia tejto zmluvy sa primerane použijú
aj na spoločné cvičenia.

Článok 15

Riešenie sporov

Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykoná-
vaním tejto zmluvy budú zmluvné strany rieši� vzájom-
ným rokovaním alebo diplomatickou cestou.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

(1) Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplýva-
jú z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné
strany viazané, nie sú touto zmluvou dotknuté.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné lis-
tiny budú vymenené v Prahe. Táto zmluva nadobudne
platnos� dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá
zo zmluvných strán môže zmluvu vypoveda� diploma-
tickou cestou. Platnos� zmluvy sa skončí šes� mesia-
cov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane.

(4) Skončenie platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na
záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré ku dňu
skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Bratislave 23. novembra 1998 v dvoch pô-
vodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom
jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Českú republiku:

Miloš Zeman v. r.
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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 18. septembra 1995 bola v Jeruzaleme
podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej
republiky o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 18. septembra 1995, na základe jej článku III.

DOHODA
medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky
o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
a Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (ïalej
len „zmluvné strany“) sa dohodli v nadväznosti na
Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Českej republiky pre oblas� zdravotníckej starostlivos-
ti z 29. októbra 1992, článok 8 ods. 2 na spôsobe
účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby
takto:

Článok I

Na účely tejto dohody sa platbou za indikovaný
primárny prevoz rozumie iba úhrada za letové minúty
vykonané pri odvoze pacienta z miesta poskytnutia
prvej pomoci. Do výpočtu platby sa nezapočítava plat-
ba za poskytnuté zdravotné výkony.

Článok II

Indikované primárne prevozy občanov poistených
v Českej republike vykonané na území Slovenskej re-
publiky a indikované prevozy poistencov poistených
v Slovenskej republike vykonané na území Českej re-
publiky v rámci leteckej záchrannej služby uhradí

každá zmluvná strana za svojich poistencov takýmto
spôsobom:
a) indikované primárne prevozy občanov poistených

v Českej republike vykonané na území Slovenskej
republiky bude uhrádza� vykonávate¾om prevozu
zo štátneho rozpočtu Ministerstvo zdravotníctva
Českej republiky po predložení faktúry vykonáva-
te¾om prevozu,

b) indikované primárne prevozy poistencov Sloven-
skej republiky na území Českej republiky bude
uhrádza� zdravotná pois�ovňa, v ktorej je pacient
zákonne zdravotne poistený, pod¾a zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.
o Liečebnom poriadku Ministerstvu zdravotníctva
Českej republiky po predložení faktúry.

Článok III

Táto dohoda nadobudne platnos� dňom podpisu
obidvoma zmluvnými stranami.

Dané v Jeruzaleme 18. septembra 1995 v dvoch
pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a čes-
kom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú plat-
nos�.

Za Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky:

¼ubomír Javorský v. r.

Za Ministerstvo zdravotníctva
Českej republiky:

Luděk Rubáš v. r.
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