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Z Á K O N

zo 17. mája 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky v znení zákona č. 44/1998 Z. z. a zákona
č. 276/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „ak tak ustanovuje oso-
bitný zákon,“ vkladajú slová „Národnej banky Sloven-
ska,“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „do Národnej rady
Slovenskej republiky a volieb do orgánov samosprávy
obcí,2)“ nahrádzajú slovami „do Národnej rady Sloven-
skej republiky, volieb do orgánov územnej samosprá-
vy,2) vo¾by prezidenta Slovenskej republiky a ¾udového
hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republi-
ky,“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o vo¾-

bách do orgánov samosprávy obcí.
§ 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samospráv-
nych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.“.

4. V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slová „výnimočného
stavu“ dopĺňajú slová „a o prenesení právomoci dojed-
náva� medzinárodné zmluvy“.

5. V § 1 ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ich ozna-
čenie nemožno použi� názov všeobecne záväzného
právneho predpisu uvedeného v odseku 1,“.

6. V § 1 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písme-
no e), ktoré znie:
„e) rozhodnutia medzinárodných orgánov a medziná-

rodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahra-
ničných vecí Slovenskej republiky rozhodlo, že sa
majú uverejni� v Zbierke zákonov,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

7. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Medzinárodná zmluva nadobúda platnos� spô-
sobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo
iným spôsobom pod¾a pravidiel medzinárodného prá-
va.2a) Medzinárodná zmluva sa vyhlasuje v Zbierke
zákonov bezodkladne po jej odovzdaní na uverejnenie
(§ 10 ods. 3), najneskôr v deň nadobudnutia jej plat-

nosti pre Slovenskú republiku; týmto vyhlásením je
záväzná pre fyzické osoby a právnické osoby, ak v me-
dzinárodnej zmluve nie je ustanovený neskorší deň
nadobudnutia jej platnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Napríklad článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve

(vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.).“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

 8. V § 4 ods. 2 sa slová: „Slovenskej republiky
a iných orgánov štátnej správy“ nahrádzajú slovami
„Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy
a Národnej banky Slovenska“.

 9. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa

v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí me-
dzinárodnej zmluvy obsahujúce jej úplné znenie alebo
údaj o tom, kde možno do nej nazrie�, ako aj údaje
dôležité na jej vykonávanie, najmä deň nadobudnutia
platnosti zmluvy pre Slovenskú republiku.“.

10. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Rozhodnutie medzinárodného orgánu a medzi-
národnej organizácie sa uverejňuje oznámením Minis-
terstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pri-
jatí rozhodnutia obsahujúcim údaje dôležité na jeho
vykonávanie a údaj o tom, kde možno do rozhodnutia
nazrie�, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky neodovzdá na uverejnenie aj úplné znenie
rozhodnutia.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

11. V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskej republiky a iné
orgány štátnej správy,“ nahrádzajú slovami „Sloven-
skej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná
banka Slovenska,“.

12. V § 5 ods. 2 sa slová „štátnej správy alebo iného
orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami „štátnej
správy, iného orgánu štátnej správy alebo Národnej
banky Slovenska“.

13. V § 5 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky a iné
orgány štátnej správy“ nahrádzajú slovami „Sloven-
skej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná
banka Slovenska“.

14. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Ak má medzinárodná zmluva prednos� pred zá-
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konmi,3c) súčas�ou oznámenia o uzavretí medzinárod-
nej zmluvy je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej
republiky o tejto skutočnosti;3d) prílohou oznámenia je
doložka prednosti tejto medzinárodnej zmluvy pred
zákonmi; zároveň sa uverejní aj úplné znenie takej
medzinárodnej zmluvy. V úplnom znení sa uverejní
tiež medzinárodná zmluva, pri ktorej sa vyžaduje pred
ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republi-
ky.3e) Pri ostatných medzinárodných zmluvách ozná-
menie o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahuje údaj
o tom, kde možno do medzinárodnej zmluvy nazrie�,
ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republi-
ky nevyhlási aj úplné znenie medzinárodnej zmluvy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3c, 3d a 3e znejú:
„3c) Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného

zákona č. 90/2001 Z. z.
  3d) Čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov.
  3e) Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného

zákona č. 90/2001 Z. z.“.

15. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slo-

venskej republiky sa uverejňuje zánik platnosti vyhlá-
senej medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku,
vyhlásenie výhrady k medzinárodnej zmluve a iné sku-
točnosti týkajúce sa vyhlásenej medzinárodnej zmlu-
vy.

 (4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy Slovenskej republiky a Národná banka Sloven-
ska zabezpečia, aby medzinárodné zmluvy a rozhod-
nutia medzinárodných orgánov a medzinárodných or-
ganizácií, ktorých úplné znenie sa neuverejnilo, boli
odo dňa uverejnenia oznámenia o ich uzavretí alebo
prijatí každému prístupné na nazretie na všetkých
miestach uvedených v tomto oznámení, a to aj v slo-
venskom jazyku.3f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie: 
„3f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.“.

16. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Úplné znenie medzinárodnej zmluvy a rozhodnutia
medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie
sa stránkujú osobitne.“.

17. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v Zbier-

ke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku zmluvy

a zároveň v preklade do slovenského jazyka,3f) ak slo-
venský jazyk nie je autentickým jazykom zmluvy. Ak
je medzinárodná zmluva uzavretá vo viacerých cu-
dzích autentických jazykoch, vyhlasuje sa len v jed-
nom z nich. Úplné znenie medzinárodnej zmluvy v slo-
venskom jazyku a v cudzom jazyku sa vyhlasuje
v samostatnej prílohe tej čiastky Zbierky zákonov,
v ktorej je uverejnené oznámenie Ministerstva zahra-
ničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medziná-
rodnej zmluvy. Rovnako sa postupuje pri uverejňovaní
úplného znenia rozhodnutia medzinárodného orgánu
a medzinárodnej organizácie.“.

18. V § 9 ods. 2 sa za slovo „odstraňujú“ vkladá slovo
„bezodkladne“.

19. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1
a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhláš-
ky, výnosy a opatrenia sa odovzdávajú na uverejnenie
v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nado-
budnutia ich účinnosti.

 (3) Medzinárodné zmluvy odovzdá Ministerstvo za-
hraničných vecí Slovenskej republiky na uverejnenie
v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nado-
budnutia ich platnosti pre Slovenskú republiku.“.

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 4 znejú:
„1) Čl. 125 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.
  4) Napríklad čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia
„zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom č. 44/1998 Z. z., zákonom
č. 276/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda 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 formou výmeny diplomatických nót z 22. au-
gusta 2001 a 1. októbra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie
o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom.

Dohoda nadobudla platnos� 31. októbra 2001.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie prejavuje úctu Ve¾vyslanectvu Slovenskej republiky a vychádza-
júc z dohody dosiahnutej na konzultáciách o konzulárnych otázkach v októbri roku 2000, má čes� navrhnú� tento
obojstranný spôsob vydávania víz občanom Slovenskej republiky pri uskutočňovaní ciest na územie Ruskej
federácie a občanom Ruskej federácie pri uskutočňovaní ciest na územie Slovenskej republiky:

1. Víza sa vydávajú občanom na konzulárnych úradoch po vyplnení vízového formulára a predložení dokladu
potvrdzujúceho totožnos�, pričom taký doklad musia uznáva� obidve strany ako doklad platný pri cestách občanov
do zahraničia. Pracovník konzulárneho úradu má právo v prípade potreby uloži� doplňujúce požiadavky.

2. Právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadosti príslušných ministerstiev
a iných štátnych orgánov majú členovia vlakových čiat, posádky lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodiči
motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich
služobných povinností.

3. Pracovníci ruských a slovenských ministerstiev a iných štátnych orgánov, ktorí sú vyslaní na služobnú cestu
na základe medzinárodných dohôd, dostávajú víza zjednodušeným spôsobom a sú oslobodení od platenia konzu-
lárnych poplatkov. 

4. Účastníkom medzištátnych vedeckých, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných výmen, ktoré sa realizujú
na základe príslušných dohôd, vydávajú sa víza bezplatne.

5. De�om do 15 rokov sa vydávajú víza bezplatne. 

O zmenách a doplnkoch k stanovenému spôsobu vydávania víz sa strany vzájomne informujú formou výmeny
nót.

Ministerstvo vychádza z toho, že v prípade súhlasu slovenskej strany s uvedeným táto nóta a odpovedná nóta
ve¾vyslanectva budú tvori� Dohodu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o zjednodušení
vydávania víz ruským a slovenským občanom, ktorá nadobudne platnos� 30 dní po doručení odpovednej nóty,
a bude platná do uplynutia 90 dní odo dňa, keï jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane
svoj zámer skonči� jej platnos�.

Ministerstvo využíva túto príležitos�, aby opätovne ubezpečilo ve¾vyslanectvo o svojej hlbokej úcte.

Moskva 22. augusta 2001
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Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Ruskej federácie
a má čes� potvrdi� príjem nóty Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie č. 22 809 z 22. augusta 2001 tohto
znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie prejavuje úctu Ve¾vyslanectvu Slovenskej republiky a vychá-
dzajúc z dohody dosiahnutej na konzultáciách o konzulárnych otázkach v októbri roku 2000, má čes� navrhnú�
tento obojstranný spôsob vydávania víz občanom Slovenskej republiky pri uskutočňovaní ciest na územie Ruskej
federácie a občanom Ruskej federácie pri uskutočňovaní ciest na územie Slovenskej republiky:

1. Víza sa vydávajú občanom na konzulárnych úradoch po vyplnení vízového formulára a predložení dokladu
potvrdzujúceho totožnos�, pričom taký doklad musia uznáva� obidve strany ako doklad platný pri cestách občanov
do zahraničia. Pracovník konzulárneho úradu má právo v prípade potreby uloži� doplňujúce požiadavky.

2. Právo na získanie viacnásobného víza zjednodušeným spôsobom na základe žiadosti príslušných ministerstiev
a iných štátnych orgánov majú členovia vlakových čiat, posádky lietadiel, morských a riečnych plavidiel, vodiči
motorových vozidiel, ktorí vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú prepravu v súvislosti s plnením ich
služobných povinností.

3. Pracovníci ruských a slovenských ministerstiev a iných štátnych orgánov, ktorí sú vyslaní na služobné cesty
na základe medzinárodných dohôd, dostávajú víza zjednodušeným spôsobom a sú oslobodení od platenia
konzulárnych poplatkov.

4. Účastníkom medzištátnych vedeckých, vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných výmen, ktoré sa realizujú
na základe príslušných dohôd, vydávajú sa víza bezplatne.

5. De�om do 15 rokov sa vydávajú víza bezplatne.

O zmenách a doplnkoch k stanovenému spôsobu vydávania víz sa strany vzájomne informujú formou výmeny
nót.

Ministerstvo vychádza z toho, že v prípade súhlasu slovenskej strany s uvedeným táto nóta a odpovedná nóta
ve¾vyslanectva budú tvori� Dohodu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o zjednodušení
vydávania víz ruským a slovenským občanom, ktorá nadobudne platnos� 30 dní po doručení odpovednej nóty,
a bude platná do uplynutia 90 dní odo dňa, keï jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane
svoj zámer skonči� jej platnos�.

Ministerstvo využíva túto príležitos�, aby opätovne ubezpečilo ve¾vyslanectvo o svojej hlbokej úcte.“.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky má čes� potvrdi�, že uvedené je prijate¾né pre vládu Slovenskej republiky
a že uvedená nóta Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie a táto odpovedná nóta tvoria Dohodu medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským
občanom, ktorá nadobudne platnos� 30 (tridsa�) dní po doručení tejto nóty, a bude platná do uplynutia
90 (devä�desiatich) dní odo dňa, keï jedna zo strán písomne oznámi druhej strane svoj úmysel skonči� jej platnos�.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky si dovo¾uje spresni�, že na konzultáciách sa dohodlo, že pojem „konzulárny
úrad“ pod¾a bodu 1 nóty znamená „diplomatickú misiu“ a konzulárny úrad v zmysle medzinárodného práva.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitos�, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných
vecí Ruskej federácie o svojej hlbokej úcte.

Moskva 1. októbra 2001
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 15. mar ca 2001 bola vo Vil niu se pod pí sa ná Do -
ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Li tov skej re pub li ky o zru še ní ví zo vej po vin nos ti.

V sú la de s člán kom 12 do ho da na do bud la plat nos� 2. mája 2002.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy vo vz�a hu me dzi zmluv ný mi stra na mi sa skon či la plat nos� Do ho dy
me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky a vlá dou Li tov skej re pub li ky o dvoj stran nom zru še ní ví zo -
vej po vin nos ti, pod pí sa nej 20. ok tób ra 1992 (ozná me nie č. 577/1992 Zb.).

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky

o zrušení vízovej povinnosti

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Li tov skej re pub -
li ky (ïa lej len „zmluv né stra ny“),

ve de né sna hou u¾ah či� vzá jom né ces to va nie ob ča -
nom obi dvoch štá tov a tým na po má ha� roz voj pria te¾ -
ských vz�a hov me dzi obi dvo ma štát mi,

do hod li sa tak to:

Článok 1

Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny, kto rí sú dr ži -
te¾ mi plat ných ces tov ných do kla dov uve de ných v prí lo -
he k tej to do ho de, môžu vstu po va� na účel krát ko do bé -
ho po by tu, kto rý ne slú ži na zá rob ko vú čin nos�, na
úze mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny, tran zi to va� cez -
eň a zdr žia va� sa na ňom de vä� de siat (90) dní bez víz.

Článok 2

Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny môžu vstu po -
va� na úze mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny a zdr žia va� 
sa na ňom na účel dlho do bé ho po by tu, tr va lé ho po by tu 
ale bo zá rob ko vej čin nos ti v sú la de s jej plat ným vnút -
ro štát nym práv nym po riad kom.

Článok 3

(1) Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny, kto rí sú
dr ži te¾ mi plat ných dip lo ma tic kých ale bo slu žob ných
pa sov a sú pra cov ník mi dip lo ma tic kej mi sie, kon zu lár -
ne ho úra du, pred sta vi te¾ mi ale bo pra cov ník mi me dzi -
ná rod ných or ga ni zá cií, kto ré síd lia na úze mí štá tu dru -
hej zmluv nej stra ny, môžu vstu po va� na úze mie štá tu
dru hej zmluv nej stra ny a zdr žia va� sa na ňom po čas
vý ko nu svo jich po vin nos tí bez víz.

(2) Po čas vý ko nu po vin nos tí tých to osôb sa usta no -
ve nie od se ku 1 vz�a hu je aj na ich ro din ných prí sluš ní -
kov, ak s nimi žijú v spo loč nej do mác nos ti a sú dr ži te¾ -
mi plat ných dip lo ma tic kých ale bo slu žob ných pa sov.

Článok 4

Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny môžu vstu po -
va� na úze mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny cez hra nič -
né prie cho dy ur če né na me dzi ná rod ný ces tov ný styk.

Článok 5

Zmluv né stra ny sa budú na vzá jom in for mo va� dip lo -
ma tic kou ces tou naj ne skôr tri dsa� (30) dní pred za ve -
de ním zmien o pod mien kach vstu pu, po by tu a vy ces to -
va nia.

Článok 6

Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny sú po vin ní po -
čas po by tu na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny do -
dr žia va� vnút ro štát ny práv ny po ria dok.

Článok 7

Usta no ve nia tej to do ho dy sa ne do tý ka jú prá va oboch 
zmluv ných strán odo prie� vstup na úze mie svoj ho štá -
tu ale bo za ká za� po byt na ňom ob ča nom štá tu dru hej
zmluv nej stra ny, kto rí boli ozna če ní za ne žia du cich.

Článok 8

Zmluv né stra ny sa za vä zu jú pri jí ma� ke dy ko¾ vek na
úze mie svoj ho štá tu vlast ných štát nych ob ča nov bez
oso bit ných for ma lít.
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Článok 9

Ob ča nia štá tu jed nej zmluv nej stra ny, kto rí stra ti li
ces tov ný do klad na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra -
ny, vy ces tu jú zo štá tu po by tu na ná hrad ný ces tov ný
do klad vy da ný dip lo ma tic kou mi siou ale bo kon zu lár -
nym úra dom svoj ho štá tu.

Článok 10

(1) Kaž dá zmluv ná stra na môže po za sta vi� vy ko ná -
va nie tej to do ho dy ako cel ku ale bo jej čas ti z dô vo dov
bez peč nos ti štá tu, ochra ny ve rej né ho po riad ku ale bo
z iných zá važ ných dô vo dov s vý nim kou člán ku 8 tej to
do ho dy.

(2) O za ve de ní a zru še ní tých to opat re ní sa zmluv né
stra ny na vzá jom bez od klad ne in for mu jú dip lo ma tic -
kou ces tou.

Článok 11

(1) Zmluv né stra ny si dip lo ma tic kou ces tou vy me nia
vzo ry ces tov ných do kla dov uve de ných v prí lo he k tej to
do ho de naj ne skôr tri dsa� (30) dní pred na do bud nu tím
jej plat nos ti.

(2) Pri zme nách plat ných ces tov ných do kla dov uve -
de ných v prí lo he k tej to do ho de ale bo za ve de ní no vých
ces tov ných do kla dov sa zmluv né stra ny o tom in for mu -
jú dip lo ma tic kou ces tou a pos kyt nú si vzo ry zme ne -
ných ale bo no vých ces tov ných do kla dov a ne vy hnut né

úda je o ich po u ží va ní naj ne skôr tri dsa� (30) dní pred
ich za ve de ním.

Článok 12

Táto do ho da pod lie ha schvá le niu v sú la de s vnút ro -
štát ny mi práv ny mi pred pis mi oboch zmluv ných strán
a na do bud ne plat nos� tri dsia tym (30.) dňom odo dňa
do ru če nia ne skor šej nóty o tom, že boli spl ne né pod -
mien ky usta no ve né vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis -
mi pre na do bud nu tie plat nos ti tej to do ho dy.

Článok 13

(1) Táto do ho da sa uzat vá ra na ne ur či tý čas, pri čom
kaž dá zo zmluv ných strán ju môže pí som ne vy po ve da�
dip lo ma tic kou ces tou. Plat nos� do ho dy sa skon čí uply -
nu tím de vä� de sia tich (90) dní odo dňa pri ja tia vý po ve -
de dru hou zmluv nou stra nou.

(2) Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy vo
vz�a hu me dzi zmluv ný mi stra na mi sa skon čí plat nos�
Do ho dy me dzi vlá dou Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej 
Re pub li ky a vlá dou Li tov skej re pub li ky o dvoj stran -
nom zru še ní ví zo vej po vin nos ti, pod pí sa nej 20. ok tób ra 
1992.

Dané vo Vil niu se 15. mar ca 2001 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom, li tov skom a  an -
glickom ja zy ku, pri čom všet ky tex ty sú rov na ko au ten -
tic ké. V prí pa de roz diel nos ti vý kla du je roz ho du jú ci
text v ang lic kom ja zy ku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Litovskej republiky:

Autanas Valionis v. r.
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P r í l o h a

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi pod¾a tejto dohody sú:
1. pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) cestovný preukaz,

2. pre občanov Litovskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) detský cestovný doklad,
e) osvedčenie o repatriácii (doklad pre návrat občana),
f) námornícka knižka.
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