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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. marca 2001

o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 13 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny ustanovuje:

§ 1

Územie Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

(1) Územie Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpa-
ty1) (ïalej len „chránená krajinná oblas�“) sa nachádza
v katastrálnych územiach Vajnory, Rača, Vinohrady,
Devín, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhor-
ská Bystrica I, Záhorská Bystrica III, Marianka, Borin-
ka, Stupava, Mást II, Lozorno, Jabloňové, Turecký
vrch, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké
Podhradie, Plavecký Mikuláš, Svätý Jur, Neštich, Gri-
nava, Limbach, Pezinok, Malé Tŕnie, Ve¾ké Tŕnie, Mod-
ra, Dubová, Píla, Častá, Do¾any, Dolné Orešany, Horné
Orešany, Lošonec, Smolenice, Smolenická Nová Ves,
Buková, Trstín, Horná Krupá, Naháč, Dechtice, Dobrá
Voda, Dlhá, Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár,
Prašník, Šípkové, Šterusy, Plavecký Peter, Prievaly,
Rozbehy, Cerová-Lieskové, Jablonica, Hradište pod
Vrátnom, Brezová pod Bradlom, Košariská, Krajné,
Podolie, Častkovce, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom,
Horné Bzince, Hrušové, Višňové a Hrachovište.

(2) Chránená krajinná oblas� má výmeru
64 610,1202 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 2

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chránenej
krajinnej oblasti, sú uložené na Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade
v Bratislave, na Krajskom úrade v Trnave, na Kraj-
skom úrade v Trenčíne, na Okresnom úrade v Brati-
slave III, na Okresnom úrade v Bratislave IV, na Ok-
resnom úrade v Malackách, na Okresnom úrade
v Pezinku, na Okresnom úrade v Trnave, na Okresnom
úrade v Senici, na Okresnom úrade v Pieš�anoch, na
Okresnom úrade v Myjave a na Okresnom úrade v No-
vom Meste nad Váhom.

§ 3

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej
socialistickej republiky č. 64/1976 Zb., ktorou sa vy-
hlasuje chránená krajinná oblas� Malé Karpaty v zne-
ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z.

§ 4

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

László Miklós v. r.

1) Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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VYMEDZENIE ÚZEMIA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI MALÉ KARPATY

Územie chránenej krajinnej oblasti sa nachádza na území Bratislavského kraja v okresoch Bratislava III
(katastrálne územia Vajnory, Rača, Vinohrady) a Bratislava IV (katastrálne územia Devín, Dúbravka, Devínska
Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica I), v okrese Malacky (katastrálne územia Marianka, Záhorská Bystrica III,
Borinka, Stupava, Mást II, Lozorno, Jabloňové, Turecký vrch, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké
Podhradie, Plavecký Mikuláš) a v okrese Pezinok (katastrálne územia Neštich, Svätý Jur, Grinava, Limbach,
Pezinok, Malé Tŕnie, Ve¾ké Tŕnie, Modra, Dubová, Píla, Častá, Do¾any), na území Trnavského kraja v okrese Trnava
(katastrálne územia Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Buková, Trstín,
Horná Krupá, Naháč, Dechtice, Dobrá Voda, Dlhá), v okrese Pieš�any (katastrálne územia Chtelnica, Dolný
Lopašov, Kočín, Lančár, Prašník, Šípkové, Šterusy) a v okrese Senica (katastrálne územia Plavecký Peter, Prievaly,
Rozbehy, Cerová-Lieskové, Jablonica, Hradište pod Vrátnom) a na území Trenčianskeho kraja v okrese Myjava
(katastrálne územia Brezová pod Bradlom, Košariská, Krajné) a v okrese Nové Mesto nad Váhom (katastrálne
územia Podolie, Častkovce, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Horné Bzince, Hrušové, Višňové, Hrachovište).

Územie chránenej krajinnej oblasti je vymedzené v katastrálnych mapách so stavom katastra nehnute¾ností
k 1. augustu 1997 a v lesníckych organizačných mapách M 1 : 25 000, vypracovaných pre lesné hospodárske celky
Železná Studienka, Rača, Pezinok, Modra, Píla, Majdán, Trstín, Dechtice, Chtelnica, Vrbové, Nové Mesto nad
Váhom, Stará Turá, Stupava, Lozorno, Sološnica a Jabloňové. Hranica chránenej krajinnej oblasti bola z uvede-
ných máp prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 do mapových listov (stav
k 1. januáru 1990):

 34-42  Kúty,

 34-44  Malacky,

 35-14  Nové Mesto nad Váhom,

 35-31  Senica,

 35-32  Pieš�any,

 35-33  Trnava,

 44-21  Devínska Nová Ves,

 44-22  Bratislava-sever,

 44-23, 24, 42 Bratislava.

Podrobné vymedzenie územia chránenej krajinnej oblasti je dané zoznamom parciel za jednotlivé katastrálne
územia a vymedzením v katastrálnych mapách.

Územie chránenej krajinnej oblasti pozostáva z časti Devínske Karpaty, časti Pezinské Karpaty a Brezovské
Karpaty a časti Čachtické Karpaty.

I. Devínske Karpaty

Hranica časti Devínske Karpaty vychádza z východiskového bodu Dúbravská Hlavica (kóta 357 v katastrálnom
území Dúbravka), odkia¾ pokračuje severným a severozápadným smerom hranicou lesných porastov ponad
Štokeravský kameňolom, ïalej západným smerom okrajom lesa ponad kameňolom Srdce, potom cestou a okrajom
lesa západným smerom, križuje cestu k vodárni a obchádza kótu Slovinec zo severnej a západnej strany, kadia¾
vedie v krátkom úseku popri štátnej ceste Devínska Nová Ves — Devín. Za kameňolomom Srdce hranica odbočuje
a ponad záhradkársku osadu vedie juhojuhovýchodným a južným smerom, pričom až po čas� Merice v katastrál-
nom území Devín je hranica na tomto úseku totožná s hranicou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.
Od kóty 238 hranica prechádza po¾nou cestou východným a južným smerom k východnej hranici lesných porastov
susediacich so záhradkárskou osadou, ktorá je zároveň západnou hranicou prírodnej rezervácie Fialková dolina,
prechádza po tejto hranici, ïalej sleduje vytýčenie dobývacieho priestoru Devín a vedie okrajom odbočky štátnej
cesty Devín — Karlova Ves ponad záhradkársku osadu okolo Krá¾ovského vrchu (kóta 284) a okrajom lesa severným
smerom do katastrálneho územia Dúbravky. Hranica chránenej krajinnej oblasti ïalej pokračuje po hranici lesných
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porastov, ktorá v tejto časti mení smer na severozápadný až západný, a ïalej prechádza lesnou cestou z¾ava susediacou
s čas�ou Lamenice, odkia¾ sa okrajom lesa severovýchodným smerom vracia do východiskového bodu — ku kóte 357.

II. Pezinské Karpaty a Brezovské Karpaty

Hranica chránenej krajinnej oblasti v časti Pezinských Karpát sa začína od východiskového bodu Červený most
na železničnej trati Bratislava — Brno, nachádzajúceho sa pri železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
pokračuje východným smerom hranicou lesných porastov pod kótou Kamzík, stáča sa okolo kóty 287 a prebieha
severovýchodným smerom pod kótami 330, 444, 446. Pod kótou 350 vedie okrajom lesa severoseverovýchodne
ponad intravilán obce Svätý Jur. Cez kótu 310 (Hájna hora) okolo Starej hory v katastrálnom území Grinava vedie
hranicou lesných porastov, križuje Krkavčí potok a Račí potok pri ozdravovni v obci Limbach, smeruje k Suchému
vrchu, kde obchádza chatovú osadu. Hranica ïalej vedie hranicou lesných porastov do katastrálneho územia
Pezinok ponad chatovú osadu Leitne, pokračuje hranicou lesa, vynechávajúc areál Rudných baní a areál
rekreačnej oblasti Stupy, križuje štátnu cestu Pezinok — Malacky a popod kótu 382 východným smerom
prechádza kótou 238. Potom hranica obchádza Kučišdorfskú rekreačnú lokalitu a východným smerom vedie
okolo kóty Kamenica okrajom lesa a po¾nou cestou. Z obce Vinosady pokračuje hranicou lesných porastov
severným smerom a v katastrálnom území Modra zahŕňa vinohradnícke lokality Staré hory, Sebreky a Ohňavy.
Po hranici lesa obchádza rekreačnú oblas� Harmónia a stáča sa popod kótu 392 (Dolinkovský vrch). Od obce
Dubová a medzi obcami Častá a Do¾any sleduje súvislý okraj lesa, prechádza popod kótu 414 (Predné
Šišoretné) po¾nou cestou cez lokality Trazníky a Vidnárky, zahŕňa čas� Mittlperky v Horných Orešanoch
a okrajom lesa cestou nad vodnou nádržou Horné Orešany obchádza osadu Majdán, prechádza cestou
spájajúcou osadu Majdán s rybárňou Parina a hranicou lesa a smeruje k štátnej ceste spájajúcej osadu Majdán
s obcou Lošonec. Hranica chránenej krajinnej oblasti ïalej obchádza intravilán obce Lošonec z južnej a juho-
západnej strany, areál po¾nohospodárskeho družstva a proti smeru vodného toku smeruje k hranici lesných
porastov pod kótou 372 (Červená), kde sa stáča na východ a opä� po hranici lesa vedie k obci Smolenice.
Hranica ïalej obchádza intravilán obce Smolenice, z juhovýchodu sleduje bázu kopca Smolenického zámku,
hranicou lesných porastov vedie proti toku Trnávky, ïalej štátnou cestou Trstín — Buková a na hranici dobývacieho
priestoru Buková mení svoj smer na východ. Pokračuje hranicou lesných porastov a križuje železnicu a štátnu
cestu Trstín — Jablonica. Ďalej vedie okolo kóty 334 (Holý vrch), obchádza dobývací priestor Trstín, východným
smerom sleduje okraj lesa, prechádza kótou 345 (Landriky) a pod kótou 379 (Lípie) oblúkom okraja lesa obchádza
po¾nohospodársku pôdu v časti Brezina (katastrálne územie Naháč). Okrajom lesných porastov potom pokračuje
v katastrálnom území Dechtice po križovanie štátnej cesty Dechtice — Dobrá Voda, odtia¾ vedie po po¾nej ceste,
obchádzajúc dobývací priestor Dechtice ponad po¾nohospodárske družstvo k hranici lesa, ktorú sleduje severový-
chodným smerom pod kótou 343 (Plešivá), ïalej pokračuje po¾nou cestou severným smerom k vodárenskej nádrži
a potom hranicou lesných porastov severným okrajom obce Chtelnica pod kótu 324 (Holý vrch). Túto obec hranica
chránenej krajinnej oblasti obchádza hranicou lesa z východnej strany, zahŕňajúc do územia prírodnú rezerváciu
Pod Holým vrchom, a ïalej križuje lesnú cestu Dolný Lopašov — horáreň Černík. Hranica pokračuje okrajom lesa
a dobývacieho priestoru Dolný Lopašov cez dobývací priestor Kočín, ktorý je súčas�ou prírodnej rezervácie
Lančársky Dubník, proti toku Lančárskeho potoka až za obec Lančár. Potom hranica vedie severovýchodným
smerom po severnom okraji obce Kočín, zahŕňajúc pritom prírodnú rezerváciu Chríb, pod kótu 326 (Kamenec),
ïalej prechádza po po¾nej ceste pod kótu 396 (Malá Pec) a cez kótu 348 okolo kóty 426 (Tlstá hora) hranicou lesa
k ceste Prašník — Pustá Ves. Hranica križuje túto cestu a cez kótu 247 po po¾nej ceste pod kótou 412 (Galovo) pri
osade Mosnákovci sa vracia k hranici lesných porastov, ktorou vedie až po kótu 558 (Vysoká hora). Tu odbočuje
vpravo po¾nou cestou k hranici intravilánu obce Dolné Košariská a okrajom štátnej cesty Košariská — Brezová pod
Bradlom obchádza intravilán obce Brezová pod Bradlom ponad vodnú nádrž Brezová okolo kóty 378 (Baranec)
a kóty 434, vynechávajúc chatovú osadu Matejková dolina, pokračuje okrajom lesa až po intravilán obce Hradište
pod Vrátnom, ktorú obchádza z východnej a južnej strany, a ïalej vedie po¾nou cestou k hranici lesa. Cez
katastrálne územia Jablonica a Cerová, Prievaly a Plavecký Peter prechádza hranica chránenej krajinnej oblasti
okrajom lesných porastov. V katastrálnom území Plavecký Mikuláš schádza hranica až k intravilánu obce Plavecký
Mikuláš okolo kóty 367 k východnému okraju tejto obce cez potok Libuša, opä� okrajom intravilánu a po¾nou
cestou ku kóte 276, odtia¾ okrajom lesa k intravilánu obce Plavecké Podhradie, okolo ktorého prechádza
juhozápadným smerom po¾nou cestou k štátnej ceste Sološnica — Plavecké Podhradie, od ktorej sa odkláňa
juhovýchodným smerom pred obcou Sološnica, lemujúc prítok Plaveckého potoka až k hranici súvislého lesa pod
kótu 573 (Malá Vápenná — súčas� Národnej prírodnej rezervácie Roštún). Popri Sološnickom potoku, proti smeru
jeho toku a ¾avostranného prítoku okolo kóty 587 (Peterklin) prechádza do povodia Rohožníckeho potoka a po jeho
toku zbieha po horáreň Baïura, kde lesnou cestou v juhozápadnom smere prechádza k okraju lesa pod kótou 545
(Bučková). Hranica ïalej prechádza južným smerom okolo rekreačnej osady Vývrat a za ňou východným okrajom
vodnej nádrže Kuchyňa. Odtia¾ pokračuje južným smerom okrajom lesa okolo intravilánu obce Pernek a na jeho
východnom okraji sa stáča na západ, sledujúc hranicu lesa pod kótou 543 (Jastrabník), potom pokračuje po¾nou
cestou nad po¾nohospodárskym družstvom a ïalej západným a juhozápadným smerom k Beňovskému potoku,
ktorým prechádza po toku k hlavnej ceste Jabloňové — Pernek. Odtia¾ prechádza prevažne južným smerom hranicou
lesných porastov, ktoré sú súčas�ou Vojenských lesov Malacky (Lesný hospodársky celok Jabloňové), až k vodnej
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nádrži Lozorno, pokračuje cestou lemujúcou severnú stranu nádrže, zahŕňajúc pritom vodnú nádrž do chránenej
krajinnej oblasti. Potom hranica pokračuje najskôr južným (ku kóte 265), potom západným smerom, križuje potok
Rakytov lesnou cestou pod kótu 221 (Dúbrava), obchádza pracovisko Botanickej záhrady Slovenskej akadémie
vied a južným a juhozápadným smerom pokračuje hranicou súvislého lesného porastu až k hranici katastrálneho
územia Borinka v nive Stupavského potoka. Intravilán obce Borinka spolu s po¾nohospodárskym pôdnym fondom
v extraviláne obchádza, otáča sa pod kótou 370 na západ, lesnou cestou nad bývalou tehelňou opä� sleduje
katastrálnu hranicu pod kótou 300 zo severovýchodu a od kóty 225 sa stáča na západ. Kótu 282 (Vrchná hora)
a záhradkárske lokality Mástske grefty a Bystrická hora obchádza hranica z východnej strany okrajom súvislého
lesného porastu. V katastrálnom území Marianka a v katastrálnom území Záhorská Bystrica hranica vedie
okrajom lesa až k lesnej ceste pod kótou 333 (Hrubá pleš). Odtia¾ juhovýchodným smerom hranica chránenej
krajinnej oblasti pokračuje pod kótu 278 a opä� nadväzuje na okraj lesa, pokračuje cez kótu 292 a južným
a juhovýchodným okrajom lesa nadväzuje na východiskový bod — Červený most.

III. Čachtické Karpaty

Hranica časti Čachtické Karpaty sa začína z východiskového bodu na juhojuhovýchodnom okraji osady Januš-
kovci, v katastrálnom území Šípkové popri štátnej ceste spájajúcej obec Krajné a mesto Vrbové, pokračuje okrajom
lesa južným smerom, ïalej hranicou lesa okolo kóty 378 a východným a neskôr severným smerom, obchádzajúc
pritom záhradkársku osadu a zahŕňajúc prírodnú rezerváciu Málová. Pod kótou 327 (Kozinec) sa smer mení na
juhovýchodný. Hranica od vybočenia hranice okresu k juhu pokračuje severným a severovýchodným smerom
najskôr okrajom lesa, neskôr po¾nou cestou cez Korytianske kopanice, Podolské kopanice pod kótu 484 (Ve¾ký
Plešivec) a západným okrajom vodnej nádrže Čachtice spä� k hranici lesa pri kóte 366. Okolo kóty 426 hranica
zostupuje k železnici, po ktorej prechádza pod kótou 396 (Drapliak). Okrajom dobývacieho priestoru Čachtice
hranica chránenej krajinnej oblasti prechádza ku kóte 377 (Skalka) a ku kóte 299, potom severným smerom
hranicou lesa až k štátnej ceste Nové Mesto nad Váhom — Bzince pod Javorinou a odtia¾ opä� hranicou lesa
severozápadným a západným smerom okolo kóty 466 (Plešivec) k obci Hrušové. Hranica chránenej krajinnej oblasti
sa pri po¾nohospodárskom družstve stáča na juh k po¾nej ceste, ktorá križuje bezmenný pravostranný prítok
Kamečnice, vtekajúci do obce Hrušové z juhovýchodu. Pri vstupe do súvislého lesného porastu hranica pokračuje
po tejto po¾nej ceste, ktorá prechádza južným smerom medzi kótou 413 (Vaïovský vrch) a kótami 578, 577 až do
obce Višňové. Odtia¾ hranica chránenej krajinnej oblasti prechádza popri toku Jablonky proti jeho smeru
k severovýchodnej hranici katastrálneho územia obce Hrachovište. Intravilán obce obchádza okrajom lesa až za
juhozápadný okraj obce. Tu opä� križuje potok Jablonka a proti jeho smeru schádza až k odbočke k osade Dobrá
Mera pri obci Krajné. Miestnou komunikáciou prechádza cez osadu Dobrá Mera juhovýchodným a južným smerom
k osade Švehlové, odkia¾ sa západným a južným smerom vracia hranicou lesných porastov k východiskovému
bodu.

Z celkovej výmery územia 64 610,1202 ha zaberajú lesy 57 607,7325 ha, po¾nohospodárska pôda 5 053,6086 ha,
vodné plochy 188,5533 ha, ostatné plochy 1 384,8954 ha a zastavané plochy a nádvoria 375,3304 ha.
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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 17. novembra 2000 bola v Bratislave
podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných
otázkach.

Dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 9. marca 2001, na základe článku 20 ods. 1.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky

o vzájomnej pomoci v colných otázkach

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

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov
pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, sociálne
a obchodné záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené
záujmy obchodu,

uvedomujúc si potrebu spoločného postupu v boji
proti nezákonnému obchodu s omamnými a psycho-
tropnými látkami,

berúc do úvahy dôležitos� zabezpečenia správneho
vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri
dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatňo-
vania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontro-
le,

v presvedčení, že úsilie zamerané na zabránenie po-
rušovania colných predpisov a úsilie zamerané na
presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní
a iných platieb možno vynaklada� účinnejšie prostred-
níctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,

rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprá-
cu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra
1953,

rešpektujúc taktiež ustanovenia Jednotného doho-
voru o omamných látkach z roku 1961 upraveného
Protokolom z roku 1972 a Dohovoru o psychotropných
látkach z roku 1971 vypracovaného pod záštitou Or-
ganizácie Spojených národov, ako aj Dohovoru Orga-
nizácie Spojených národov proti nedovolenému obcho-
du s omamnými a psychotropnými látkami z roku
1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

1. „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré upravujú
dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýko¾vek iný colný

režim, ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré
vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch,
obmedzeniach alebo o kontrole,

2. „porušenie colných predpisov“ je akéko¾vek poru-
šenie colných predpisov, ako aj pokus o ich porušenie,

3. „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné
riadite¾stvo Slovenskej republiky a v Tureckej repub-
like Podsekretariát pre colnícku oblas� pri Úrade vlá-
dy,

4. „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán
štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných
záležitostiach,

5. „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán
štátu zmluvnej strany, ktorý dostal žiados� o pomoc
v colných záležitostiach,

6. „kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňu-
je, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných
a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú,
boli prepustené z území, cez územia alebo na územia
štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou
príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastne-
ných na nezákonnom obchodovaní s týmto tovarom,

7. „informácie“ zahŕňajú okrem iného správy, zázna-
my, doklady, dokumentáciu aj v elektronickej forme,
ako aj ich overené kópie,

8. „osobné údaje“ sú údaje vz�ahujúce sa na zistenú
totožnos� alebo možnos� zistenia totožnosti fyzickej
osoby alebo právnickej osoby,

9. „osoba“ predstavuje akúko¾vek fyzickú osobu ale-
bo právnickú osobu.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany prostredníctvom svojich colných
orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody si
navzájom poskytnú pomoc
a) v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania

colných predpisov,
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b) v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla
a daní,

c) v záujme predchádzania prípadom porušovania col-
ných predpisov, ich zis�ovania a odha¾ovania,

d) v prípadoch doručovania dokumentov alebo ozna-
movania rozhodnutí týkajúcich sa uplatňovania
colných predpisov,

e) pri výmene technických skúseností s cie¾om podpo-
rova� prácu colných orgánov.

2. Pomoc sa pod¾a tejto dohody poskytne v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiada-
nej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností
dožiadaného colného orgánu. V prípade potreby môže
colný orgán požiada� o súčinnos� iný príslušný orgán
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu
dožiadanej zmluvnej strany.

3. Táto dohoda nezahŕňa právnu pomoc v trestných
veciach.

4. Táto dohoda sa netýka medzinárodných dohovo-
rov ani zmlúv z oblasti poskytovania právnej pomoci
v trestných veciach, ktorých účastníkmi sú štáty
zmluvných strán.

Článok 3

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány si navzájom z vlastného podnetu
alebo na požiadanie poskytnú všetky informácie, ktoré
môžu pomôc� pri zabezpečovaní správneho uplatňova-
nia colných predpisov
a) pri vyberaní cla, daní a iných platieb colnými or-

gánmi, a informácie, ktoré pomôžu urči� colnú hod-
notu tovaru na colné účely a zisti� jeho sadzobné
zaradenie pod¾a colného sadzobníka,

b) pri uplatňovaní zákazov a obmedzení pri vývoze
a dovoze tovaru,

c) pri použití pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predme-
tom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jed-
nou zmluvnou stranou alebo obidvoma zmluvnými
stranami.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú in-
formáciu, pokúsi sa ju získa� v súlade s vnútroštátny-
mi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej
strany.

3. Pri získavaní informácií postupuje dožiadaný col-
ný orgán v svojom mene.

Článok 4

Informácie o pohybe tovaru

Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú
akéko¾vek informácie o tom,
a) či tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej

strany bol vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej
strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi pred-
pismi,

b) či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej
strany bol dovezený na územie štátu druhej zmluv-
nej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi,

c) do akého colného režimu bol tovar prepustený,

d) či tovar, ktorému sa udelila výhoda pri vývoze z úze-
mia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite do-
vezený na územie štátu druhej zmluvnej strany;
treba to chápa� tak, že sa zároveň poskytne infor-
mácia o akýchko¾vek vykonaných colných kontrol-
ných opatreniach, ktorým sa tento tovar podrobil.

Článok 5

Poskytnutie pomoci

1. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskyt-
ne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému
orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré
súvisia s porušovaním colných predpisov a ktoré sa
týkajú hlavne
a) fyzických osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú

podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpi-
sy štátu druhej zmluvnej strany,

b) pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom
nezákonnej prepravy na územie štátov zmluvných
strán alebo z ich územia,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých
je známe alebo o ktorých je podozrenie, že sa použili
na porušenie colných predpisov štátu druhej
zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov používaných pri
porušovaní colných predpisov,

e) miest používaných na nezákonné uskladnenie to-
varu na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskyt-
ne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému
orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie vrá-
tane správ, záznamov z evidencie alebo overené kópie
dokumentov, ktoré obsahujú všetky dostupné infor-
mácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach,
ktorými sa porušili alebo sa môžu poruši� colné pred-
pisy štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Informácie

1. Zmluvné strany budú požadova� originály infor-
mácií vrátane spisov a dokladov iba v prípadoch, ak by
boli overené kópie nepostačujúce. Na základe žiadosti
jednej zo zmluvných strán budú kópie takýchto spisov,
dokladov a iných materiálov náležite overené.

2. Poskytnuté originály informácií vrátane spisov
a dokladov sa vrátia pri najbližšej príležitosti.

3. Informácie poskytnuté pod¾a tejto dohody môže
nahradi� informácia v elektronickej forme podaná
v akejko¾vek podobe na rovnaký účel. Súčasne sa po-
skytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu
alebo použitia týchto informácií.

Článok 7

Doh¾ad nad osobami, tovarom
a dopravnými prostriedkami

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastné-
ho podnetu alebo na požiadanie colného orgánu štátu
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druhej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci vyko-
ná doh¾ad nad
a) pohybom osôb vstupujúcich na územie a vystupu-

júcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe
alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo môžu
poruši� colné predpisy štátu druhej zmluvnej stra-
ny,

b) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi,
o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podo-
zrenie, že sa používajú na porušenie colných pred-
pisov štátu druhej zmluvnej strany,

c) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia
colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany moh-
lo dôjs� k nezákonnej preprave na územie alebo
z územia jej štátu,

d) miestami používanými na nezákonné uskladnenie
tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Postup proti nezákonnému obchodu
s niektorými druhmi tovaru

Colné orgány štátov zmluvných strán si navzájom
bez meškania a z vlastného podnetu alebo na požiada-
nie po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi
poskytnú príslušné informácie o činnostiach, ktoré
súvisia s porušovaním colných predpisov štátu jednej
zo zmluvných strán a ktoré sa týkajú pohybu a pre-
pravy predovšetkým
a) zbraní, streliva a výbušnín,
b) citlivého a strategického tovaru, ktorý je predme-

tom osobitnej kontroly v súlade s medzinárodnými
dohodami, mnohostrannými dohovormi a prísluš-
nými záväzkami vo vz�ahu k zákazu šírenia jadro-
vých zbraní, ktorých sú zmluvné strany členmi,

c) omamných a psychotropných látok,
d) umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú

historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotou
pre jednu zo zmluvných strán,

e) jedov alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné
prostredie a zdravie ¾udí,

f) tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní
alebo iných platieb, predovšetkým prepravy alko-
holických nápojov a tabakových výrobkov.

Článok 9

Kontrolovaná dodávka

1. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností
a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ne-
vyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia náležite využi�
kontrolovanú dodávku, s cie¾om zisti� totožnos� osôb
zapojených do nezákonnej prepravy omamných a psy-
chotropných látok a prija� právne opatrenia proti nim.

2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa
budú vykonáva� jednotlivo pre každý prípad a v prípa-
de potreby v súlade s akýmiko¾vek úpravami alebo
dohodami, ktoré sa mohli dosiahnu� v konkrétnom
prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnú-
troštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných
strán, môžu sa vzia� do úvahy dosiahnuté finančné
úpravy a dohovory.

3. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná do-
dávka môžu by� na základe vzájomného súhlasu prí-
slušných orgánov zadržané alebo je možné povoli�, aby
zásielky s obsahom omamných a psychotropných lá-
tok pokračovali v preprave v neporušenej forme, alebo
ich možno zhaba�, alebo čiastočne, prípadne úplne
vymeni�.

Článok 10

Zis�ovanie

1. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany na po-
žiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany
vykoná všetky potrebné úradné zis�ovania vrátane
získavania informácií od expertov a svedkov alebo osôb
podozrivých zo spáchania priestupku a vykoná overo-
vanie, prehliadky a zis�ovanie skutočností pod¾a tejto
dohody.

2. Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povo-
li� v najväčšej možnej miere, aby úradníci dožadujúce-
ho colného orgánu boli prítomní na území štátu dožia-
danej zmluvnej strany, ako aj pri úradnom zis�ovaní,
keï jeho úradníci zis�ujú porušenie colných predpi-
sov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného orgánu.

3. Úradníci dožadujúceho colného orgánu môžu vy-
stupova� na území štátu dožiadanej zmluvnej strany
v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii.
Títo úradníci nebudú ma� povolené aktívne sa zúčast-
ňova� na úradnom zis�ovaní alebo používa� akúko¾vek
zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú
úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnú-
troštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej
zmluvnej strany.

4. Ak o to dožadujúci colný orgán požiada, bude
oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná
na základe žiadosti tak, aby mohol by� úkon koordi-
novaný.

5. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú
oprávnení zis�ova� porušenie colných predpisov, môžu
žiada�, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné
účtovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové
súbory a poskytol z nich kópie alebo aby poskytol
akéko¾vek informácie vz�ahujúce sa na porušenie col-
ných predpisov.

6. Keï sa úradníci colného orgánu štátu jednej
zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej
zmluvnej strany v prípadoch vymedzených touto do-
hodou, nesmú by� uniformovaní, nesmú ma� pri sebe
zbraň a sú povinní sa kedyko¾vek preukáza� úradným
splnomocnením.

Článok 11

Znalci a svedkovia

1. Na žiados� colného orgánu štátu jednej zmluvnej
strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany môže
splnomocni� svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby
vystúpili ako znalci a svedkovia pri súdnych alebo
správnych konaniach týkajúcich sa priestupkov pre-
jednávaných na území štátu dožadujúcej zmluvnej
strany a predložili predmety, listiny a iné doklady

Strana 1584 Zbierka zákonov č. 139/2001 Čiastka 58



alebo ich overené kópie, ktoré môžu by� potrebné pri
týchto konaniach. Úradníci poskytnú svedectvo o sku-
točnostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.
Žiados� na vystúpenie úradníka ako svedka alebo
znalca bude presne stanovova�, v akom prípade
a v akom rozsahu bude úradník vystupova�.

2. Úradník, ktorý má vystúpi� ako svedok alebo
znalec, má právo odmietnu� poskytnutie svedectva
alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný
urobi� tak na základe vnútroštátnych právnych pred-
pisov svojho štátu alebo vnútroštátnych právnych
predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 12

Použitie informácií a dokumentov

1. Informácie a iné oznámenia získané pod¾a tejto
dohody sa môžu použi� len na účely uvedené v tejto
dohode vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom
konaní. Takéto informácie alebo iné oznámenia sa
môžu použi� na iné účely ako na účely uvedené v tejto
dohode len s predchádzajúcim písomným súhlasom
dožiadaného colného orgánu a po splnení podmienok
a obmedzení, ak sa uplatňujú.

2. Všetky informácie poskytnuté v akejko¾vek forme
v rámci tejto dohody majú dôvernú povahu. Budú
predmetom služobného tajomstva a budú chránené
takým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií
a dokumentov platných pod¾a vnútroštátnych práv-
nych predpisov na území štátu zmluvnej strany, ktorá
ich prijala.

3. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevz�ahu-
jú na informácie, ktoré sa týkajú priestupkov vz�ahu-
júcich sa na omamné a psychotropné látky. Také
informácie sa môžu poskytnú� orgánom štátu dožadu-
júcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za
boj proti nedovolenej preprave omamných a psycho-
tropných látok. Tieto informácie sa však neposkytnú
tretím krajinám.

4. Colné orgány štátov zmluvných strán môžu v sú-
lade s cie¾om a v rozsahu tejto dohody použi� informá-
cie a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev
a záznamov počas úradného zis�ovania alebo pri súd-
nom a správnom konaní.

Článok 13

Doručovanie a oznamovanie

Dožiadaný colný orgán v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany
doručí alebo oznámi na žiados� fyzickým osobám s tr-
valým bydliskom alebo právnickým osobám so sídlom
na území štátu dožiadanej zmluvnej strany všetky
dokumenty a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody,
ktoré vydal dožadujúci colný orgán.

Článok 14

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté pod¾a tejto dohody možno
použi� iba na účely stanovené v žiadosti o poskytnutie

pomoci. Osobné údaje budú podlieha� akýmko¾vek
podmienkam, ktoré určí dožiadaný colný orgán, a bu-
dú dôverné a chránené pod¾a vnútroštátnych práv-
nych predpisov štátu zmluvnej strany, ktorej colný
orgán ich dostal.

Článok 15

Forma a obsah žiadosti
o poskytnutie pomoci

1. Žiados� o poskytnutie pomoci pod¾a tejto dohody
sa vyhotovuje v písomnej forme. K žiadosti sa priložia
informácie vrátane dokladov nevyhnutných na jej vy-
bavenie. V naliehavej situácii sa môže prija� ústna
žiados�, ktorá sa musí bez meškania písomne potvr-
di�.

2. Žiados� pod¾a odseku 1 tohto článku obsahuje
tieto informácie:
a) označenie dožadujúceho colného orgánu,
b) požadované opatrenie,
c) predmet a účel žiadosti,
d) vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad

vz�ahujú,
e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách

a právnických osobách, ktoré sú predmetom zis�o-
vania,

f) zhrnutie relevantných skutočností, ktoré sa týkajú
prípadu,

g) vz�ah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomo-
ci a záležitos�ou, ktorej sa to týka.

3. Žiados� sa predkladá v anglickom jazyku alebo
v inom jazyku prijate¾nom pre dožiadaný colný orgán.

4. Ak žiados� nezodpovedá formálnym požiadavkám,
dožiadaný colný orgán môže požadova� jej opravu ale-
bo doplnenie, prijatie predbežných opatrení tým nie je
dotknuté.

Článok 16

Výnimky z povinnosti poskytnú� pomoc

1. Ak dožiadaná zmluvná strana dospeje k záveru,
že pomoc by mohla spôsobi� porušenie suverenity,
verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných zásad-
ných záujmov jej štátu, alebo by spôsobila porušenie
priemyselného, obchodného alebo služobného tajom-
stva tejto zmluvnej strany, môže úplne alebo čiastočne
odmietnu� poskytnutie pomoci alebo ju môže poskyt-
nú� po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.

2. Ak tejto žiadosti o pomoc nemožno vyhovie�, do-
žadujúcemu colnému orgánu sa to neodkladne oznámi
s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný orgán žiada o pomoc, ktorú sám nie je
schopný poskytnú�, ak by ho o to požiadal colný orgán
štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto sku-
točnos� v svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži,
či tejto žiadosti vyhovie.
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Článok 17

Náklady

1. Colné orgány štátov zmluvných strán si nebudú
uplatňova� nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli
pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na
znalcov, svedkov, tlmočníkov a prekladate¾ov.

2. Ak si vybavenie žiadosti o poskytnutie pomoci
vyžaduje alebo bude vyžadova� náklady podstatného
alebo mimoriadneho rozsahu, zmluvné strany sa na-
vzájom dohodnú na stanovení podmienok, na základe
ktorých sa žiados� vybaví, ako aj na spôsobe, akým sa
tieto náklady uhradia.

Článok 18

Vykonávanie

1. Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné or-
gány štátov zmluvných strán. Na tento účel sa colné
orgány navzájom dohodnú o podrobnostiach vykoná-
vania tejto dohody.

2. Colné orgány štátov zmluvných strán sa môžu
dohodnú�, že ich útvary poverené úradným zis�ova-
ním, budú v priamom vzájomnom styku.

Článok 19

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Sloven-
skej republiky a na colnom území Tureckej republiky.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti
a skončenie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnos� tridsiatym
dňom po vzájomnom písomnom oznámení zmluvných
strán diplomatickou cestou o tom, že boli splnené
všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právny-
mi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto doho-
dy.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá
zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypo-
veda�. Platnos� dohody sa skončí tri mesiace odo dňa
doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej stra-
ne.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na
to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 17. novembra 2000 v dvoch pô-
vodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turec-
kom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú
autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodu-
júce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu
Tureckej republiky:

Nevzat Saygilioglu v. r.
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140

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

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
č. 635/2000 zo 16. augusta 2000 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej
republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych
hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach podpísanej v Prahe 6. decembra 1985 (vyhláška
č. 53/1986 Zb.).

Platnos� dohody sa skončila 25. marca 2001 na základe článku 17.
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