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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 8. sep tem bra 1999 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná
Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Štá tu Iz ra el o pod po re a vzá jom nej ochra ne in ves tí cií.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas s do ho dou svo jím uzne se ním č. 717 z 9. feb ru ára 2000 a pre zi -
dent Slo ven skej re pub li ky ju ra ti fi ko val 30. mar ca 2000.

Na zá kla de člán ku 13 do ho da na do bud la plat nos� 24. júna 2003.
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OB SAH:

Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 369/2003 Z. z. — Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej
re pub li ky a vlá dou Štá tu Iz ra el o pod po re a vzá jom nej ochra ne in ves tí cií

Príloha k čiastke 159

Roč ník 2003

Elek tro nic ká

Zbier ka zá ko nov Slo ven skej re pub li ky

Z a  o b  s a h  s t r á  n o k  z o d  p o  v e  d á  P o  r a d  c a  p o d  n i  k a  t e  ¾ a ,  s p o l .  s .  r .  o .  



K oznámeniu č. 369/2003 Z. z.

DO HO  DA
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Štá tu Iz ra el

o pod po re a vzá jom nej ochra ne in ves tí cií

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Štá tu Iz ra el (ïa lej 
len „zmluv né stra ny“),

že la júc si zin ten zív ni� eko no mic kú spo lu prá cu ku
vzá jom né mu pro spe chu oboch kra jín,

za mýš ¾a júc vy tvo ri� priaz ni vé pod mien ky pre rast in -
ves tí cií in ves to rov štá tu jed nej zmluv nej stra ny na úze -
mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny, a

uzná va júc, že pod po ra a vzá jom ná ochra na in ves tí cií
na zá kla de tej to Do ho dy bude vies� k sti mu lá cii jed not -
li vých ob chod ných ak ti vít a zvý ši pro spe ri tu oboch štá -
tov,

do hod li sa tak to:

Člá nok 1

De fi ní cie

Na úče ly tej to Do ho dy:

1. Po jem „in ves tí cie“ ozna ču je aké ko¾ vek ma jet ko vé
hod no ty in ves to va né v sú la de s práv nym po riad kom
štá tu zmluv nej stra ny, na úze mí kto ré ho sa usku toč -
ňu je in ves tí cia, a za hŕ ňa naj mä
a) hnu te¾ ný a ne hnu te¾ ný ma je tok, ako aj iné vec né

prá va s oh¾a dom na všet ky dru hy ak tív,
b) prá va, kto ré vy plý va jú z po dielov, ob li gá cií a iných

fo riem účas ti v spo loč nos tiach,
c) pe ňaž né po h¾a dáv ky a iné ak tí va, a tiež ná ro ky na

akú ko¾ vek čin nos� ma jú cu eko no mic kú hod no tu,
d) prá va z ob las ti du šev né ho vlast níc tva, tech nic kých

po stu pov, know-how a go od will,
e) ob chod né kon ce sie vy plý va jú ce zo zá ko na ale bo

zmlu vy vrá ta ne kon ce sií na prie skum, �ažbu, kul ti -
vá ciu ale bo vy u ží va nie prí rod ných zdro jov.

2. Aká ko¾ vek zme na for my, v kto rej sú ak tí va in ves -
to va né ale bo re in ves to va né v sú la de s práv nym po riad -
kom štá tu zmluv nej stra ny, na úze mí kto ré ho sa in ves -
tí cia usku toč ňu je, nemá vplyv na jej cha rak ter ako
in ves tí cie na úče ly tej to Do ho dy.

3. Po jem „in ves tor“ ozna ču je:

Pre in ves tí cie, kto ré sa usku toč ňu jú v Slo ven skej re -
pub li ke,
a) fy zic ké oso by, kto ré sú ob čan mi Štá tu Iz ra el, kto ré

nie sú sú čas ne tiež ob čan mi Slo ven skej re pub li ky,
ale bo

b) spo loč nos ti vrá ta ne kor po rá cií, fi riem ale bo zdru že -
ní za re gis tro va ných ale bo zria de ných v sú la de
s práv nym po riad kom Štá tu Iz ra el.

Pre in ves tí cie, kto ré sa usku toč ňu jú v Štá te Iz ra el,
a) fy zic ké oso by, kto ré sú ob čan mi Slo ven skej re pub li -

ky, kto ré nie sú sú čas ne tiež ob čan mi Štá tu Iz ra el
ale bo tr va lý mi re zi den tmi v Štá te Iz ra el, ale bo

b) spo loč nos ti vrá ta ne kor po rá cií, fi riem ale bo zdru že ní
za re gis tro va ných ale bo zria de ných v sú la de s práv -
nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

4. Po jem „vý no sy“ ozna ču je sumy ply nú ce z in ves tí -
cie, a to naj mä di vi den dy, zis ky, sumy zís ka né z cel ko -
vej ale bo čias toč nej lik vi dá cie in ves tí cie, úro ky, ka pi tá -
lo vé vý no sy, li cen cie ale bo po plat ky.

5. Po jem „úze mie“ ozna ču je s oh¾a dom na štát kaž dej 
zmluv nej stra ny úze mie štá tu tej zmluv nej stra ny vrá -
ta ne te ri to riál ne ho mora, ako aj kon ti nen tál ne ho po -
bre žia a zvlášt nej eko no mic kej zóny, nad kto rý mi štát
tej to zmluv nej stra ny vy ko ná va, v sú la de s me dzi ná rod -
ným prá vom, su ve rén ne prá va ale bo súd nu prá vo moc.

Člá nok 2

Pod po ra a ochra na in ves tí cií

1. Kaž dá zmluv ná stra na bude na úze mí svoj ho štá tu 
pod po ro va� a vy tvá ra� priaz ni vé pod mien ky pre in ves tí -
cie in ves to rov štá tu dru hej zmluv nej stra ny a s oh¾a -
dom na svo je zvr cho va né prá vo bude vy ko ná va� moc
danú jej zá kon mi a bude ta ké to in ves tí cie umož ňo va�.

2. In ves tí ciám in ves to rov štá tu jed nej zmluv nej stra -
ny sa pos kytne riad ne a spra vod li vé za ob chá dza nie
a budú po ží va� úplnú ochra nu a bez peč nos� na úze mí
štá tu dru hej zmluv nej stra ny. Žiad na zmluv ná stra na
ne bu de na úze mí svoj ho štá tu v ni ja kom prí pa de zhor -
šo va� ne priaz ni vý mi ale bo dis kri mi nač ný mi opat re nia -
mi ria de nie, udr žo va nie, uží va nie ale bo na kla da nie s in -
ves tí cia mi in ves to rov štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

3. In ves to ri štá tu jed nej zmluv nej stra ny môžu  uza -
vrie� s dru hou zmluv nou stra nou oso bit né do ho dy,
kto rých úči nok a usta no ve nia, ak by ne bo li pre in ves to -
ra priaz ni vej šie, ne smú by� v roz po re s to u to Do ho dou.
Kaž dá zmluv ná stra na, ak ide o in ves tí cie in ves to rov
štá tu dru hej zmluv nej stra ny, bude do dr žia va� usta no -
ve nia tých to oso bit ných do hôd, ako aj usta no ve nia tej -
to Do ho dy.

Člá nok 3

Do lož ka naj vy šších vý hod a ná rod né za ob chá dza nie

1. Kaž dá zmluv ná stra na pos kyt ne na úze mí svoj ho
štá tu in ves tí ciám ale bo vý no som in ves to rov štá tu dru -
hej zmluv nej stra ny za ob chá dza nie, kto ré nie je me nej
priaz ni vé, než aké pos ky tu je in ves tí ciám ale bo vý no -
som in ves to rov svoj ho štá tu, ale bo in ves tí ciám ale bo
vý no som in ves to rov kto ré ho ko¾ vek tre tie ho štá tu.

2. Kaž dá zmluv ná stra na pos kyt ne na úze mí svoj ho
štá tu in ves to rom štá tu dru hej zmluv nej stra ny za ob -
chá dza nie, ak ide o ria de nie, udr žo va nie, uží va nie,  vy -
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užívanie ale bo na kla da nie s ich in ves tí ciou, kto ré nie je
me nej priaz ni vé, než aké pos ky tu je in ves to rom svoj ho
štá tu ale bo in ves to rom kto ré ho ko¾ vek tre tie ho štá tu.

Člá nok 4

Ná hra da za stra ty

1. Ak in ves tí cie in ves to rov štá tu jed nej zmluv nej
stra ny utr pia ško du ná sled kom voj ny ale bo iné ho
ozbro je né ho konf lik tu, re vo lú cie, vý ni moč né ho sta vu,
ne po ko jov, pov sta nia, vzbu ry ale bo iných po dob ných
uda los tí na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny,  po -
skytne im dru há zmluv ná stra na za ob chá dza nie, ak ide 
o reš ti tú ciu, od škod ne nie, ná hra du ško dy ale bo iné vy -
rov na nie, nie me nej priaz ni vé, než aké pos kyt ne táto
zmluv ná stra na in ves to rom svoj ho štá tu ale bo in ves to -
rom kto ré ho ko¾ vek tre tie ho štá tu. Vý sled né plat by
budú vo¾ ne pre vo di te¾ né.

2. Bez oh¾a du na od sek 1 toh to člán ku in ves to rom
štá tu jed nej zmluv nej stra ny, kto rí pri uda los tiach uve -
de ných v pred chá dza jú com od se ku utr pe li stra ty na
úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny spo čí va jú ce v
a) za ba ve ní ich ma jet ku ozbro je ný mi si la mi ale bo

úrad ný mi or gán mi štá tu dru hej zmluv nej stra ny,
ale bo

b) zni če ní ich ma jet ku ozbro je ný mi si la mi ale bo úrad -
ný mi or gán mi štá tu dru hej zmluv nej stra ny, kto ré
ne bo lo spô so be né bo jo vý mi ak cia mi ale bo ne bo lo vy -
vo la né ne vy hnut nos �ou si tu á cie, 

sa pos kyt ne reš ti tú cia ale bo pri me ra ná ná hra da. Vý -
sled né plat by budú vo¾ ne pre vo di te¾ né.

Člá nok 5

Vy vlas tne nie

1. In ves tí cie in ves to rov štá tu jed nej zmluv nej stra ny
ne bu dú zná rod ne né, vy vlas tne né ale bo po dro be né
opat re niam ma jú cim po dob ný úči nok ako zná rod ne nie
ale bo vy vlas tne nie (ïa lej len „vy vlas tne nie“) na úze mí
štá tu dru hej zmluv nej stra ny s vý nim kou ve rej né ho zá -
uj mu, vz�a hu jú ce ho sa na vnú tor né zá uj my štá tu tej to
zmluv nej stra ny, a to na ne dis kri mi nač nom zá kla de
a za oka mžitú, pri me ra nú a re ál nu ná hra du. Táto ná -
hra da bude zod po ve da� tr ho vej hod no te vy vlas tne nej
in ves tí cie bez pros tred ne pred vy vlas tne ním, ale bo než
sa za mýš ¾a né vy vlas tne nie sta lo ve rej ne zná mym pod ¾a 
toho, čo je zná me skôr, a bude za hŕ ňa� úro ky pod ¾a zá -
ko na do dá tu mu plat by, vy ko ná sa bez omeš ka nia,
bude oka mžite rea li zo va te¾ ná a vo¾ ne pre vo di te¾ ná.
Dotk nu tí in ves to ri majú pod ¾a zá ko na štá tu zmluv nej
stra ny, kto rá vy ko ná va vy vlas tne nie, prá vo na ne od -
klad né pre skú ma nie svoj ho prí pa du a ohod no te nie
svo jej in ves tí cie súd nym ale bo iným ne zá vis lým or gá -
nom štá tu zmluv nej stra ny v sú la de s prin cíp mi
uvedenými v tom to od se ku.

2. Ak jed na zmluv ná stra na vy vlast ní ak tí va spo loč -
nos ti uve de nej v člán ku 1 od seku 3, kto rá bola za re gis -
tro va ná ale bo zria de ná v sú la de s plat ným práv nym po -
riad kom na úze mí jej štá tu a v kto rej in ves to ri štá tu
dru hej zmluv nej stra ny vlast nia po diely ale bo iné vlast -
níc ke prá va, táto zmluv ná stra na za ru čí, že usta no ve -
nia od se ku 1 toh to člán ku sa budú vz�a ho va� v roz sa hu 

ne vy hnut nom na za ru če nie oka mžitej, pri me ra nej
a účin nej ná hra dy za in ves tí cie in ves to rov štá tu dru hej
zmluv nej stra ny, kto rí sú vlast ník mi tých to po dielov
ale bo iných vlast níc kych práv.

Člá nok 6

Re pat riá cia in ves tí cie a vý no sov

1. Kaž dá zmluv ná stra na za ru čí in ves to rom štá tu
dru hej zmluv nej stra ny s oh¾a dom na in ves tí cie všet ky
prá va a vý ho dy vz�a hu jú ce sa na vo¾ ný pre vod ich in -
ves tí cií a vý no sov, kto ré boli plat né ku dňu, keï sa
daná in ves tí cia rea li zo va la, ak in ves tor spl nil všet ky
od vo do vé po vin nos ti a spl nil po žia dav ky de ví zo vých
pred pi sov. Pre vo dy sa usku toč nia bez omeš ka nia
v kon ver ti bil nej mene, v kto rej bol ka pi tál pô vod ne in -
ves to va ný, ale bo v inej kon ver ti bil nej mene do hod nu tej
me dzi in ves to rom a prí sluš nou zmluv nou stra nou. Ak
ne bo lo s in ves to rom do hod nu té inak, pre vo dy sa usku -
toč nia v kur ze po u ží va nom v deň pre vo du pod ¾a plat -
ných de ví zo vých pred pi sov.

2. V prí pa de, že de ví zo vé pred pi sy štá tu jed nej
zmluv nej stra ny budú mo di fi ko va né, táto zmluv ná
stra na za ru čí, že žiad na z tých to úprav ne ov plyv ní ne -
priaz ni vo po zí ciu in ves tí cie, kto rá už bola umož ne ná na 
úze mí štá tu tej to zmluv nej stra ny.

Člá nok 7

Vý nim ky

Usta no ve nia tej to Do ho dy upra vu jú ce pos ky to va nie
za ob chá dza nia nie me nej vý hod né ho, než aké sa  po -
skytuje in ves to rom štá tu kto rej ko¾ vek zmluv nej stra ny
ale bo kto ré ho ko¾ vek tre tie ho štá tu, sa ne bu dú vy kla -
da� tak, že za vä zu jú jed nu zmluv nú stra nu pos kyt nú�
in ves to rom štá tu dru hej zmluv nej stra ny pro spech
z aké ho ko¾ vek za ob chá dza nia, pre fe ren cií ale bo vý sad
vy plý va jú cich z
a) akej ko¾ vek me dzi ná rod nej zmlu vy ale bo do ho dy, tý -

ka jú cej sa úpl ne ale bo pre važ ne zda ne nia, ale bo
akej ko¾ vek vnú tor nej práv nej úpra vy, tý ka jú cej sa
úpl ne ale bo pre važ ne zda ne nia, 

b) akej ko¾ vek exis tu jú cej ale bo bu dú cej col nej únie,
do ho dy o ob las ti vo¾ né ho ob cho du ale bo po dob nej
me dzi ná rod nej do ho dy, kto rej kaž dá zmluv ná stra -
na je ale bo môže by� čle nom,

c) de fi ní cií „in ves tí cie“ (člá nok 1 od sek 1) a „re in ves tí -
cie“ (člá nok 1 od sek 2) a usta no ve ní člán ku 6, kto ré
sú ob sa hom do hôd o pod po re a vzá jom nej ochra ne
in ves tí cií uzav re tých Štá tom Iz ra el pred 1. ja nu árom 
1992.

Člá nok 8

Re fe ren cia pre Me dzi ná rod né stre di sko
pre rie še nie spo rov z in ves tí cií

1. Kaž dá zmluv ná stra na tým to sú hla sí s pred lo že -
ním aké ho ko¾ vek práv ne ho spo ru, kto rý vzni kol me dzi
zmluv nou stra nou a in ves to rom štá tu dru hej zmluv nej
stra ny a týka sa in ves tí cie toh to in ves to ra na úze mí štá -
tu da nej zmluv nej stra ny, Me dzi ná rod né mu stre di sku
pre rie še nie spo rov z in ves tí cií (ïa lej len „Stre di sko“) na 
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rie še nie v zmie ro va com ale bo v roz hod cov skom ko na ní
v sú la de s Do ho vo rom o rie še ní spo rov z in ves tí cií me -
dzi štát mi a ob čan mi iných štá tov ot vo re ným na pod pis
vo Wash ing to ne, D. C. 18. mar ca 1965.

2. Spo loč nos�, kto rá je zria de ná ale bo za re gis tro va ná 
v sú la de s plat ným práv nym po riad kom na úze mí štá tu
jed nej zmluv nej stra ny a v kto rej pred tým, než vzni kol
ta ký to spor, väč ši no vý po diel na ma jet ku vlast ni li in -
ves to ri štá tu dru hej zmluv nej stra ny, bude v sú la de
s člán kom 25 (2) (b) Do ho vo ru považovaná na úče ly Do -
ho vo ru za spo loč nos� štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

3. Ak vznik ne ta ký to spor a ne mô že by� roz rie še ný
pria te¾ sky ale bo inak v le ho te troch (3) me sia cov od pí -
som né ho ozná me nia exis ten cie spo ru, môže dotk nu tý
in ves tor po žia da� ge ne rál ne ho ta jom ní ka Stre di ska
o za ča tie zmie ro va cie ho ale bo roz hod cov ské ho ko na nia 
v sú la de s člán kom 28 ale bo 36 Do ho vo ru. Zmluv ná
stra na, kto rá je stra nou v spo re, ne bu de vzná ša� ako
ná miet ku na žiad nom stup ni ko na nia ale bo vy ko ná va -
nia súd ne ho vý ro ku fakt, že in ves tor, kto rý je dru hou
stra nou v spo re, do stal od škod ne nie na zá kla de po ist -
nej zmlu vy s oh¾a dom na čias toč né ale bo všet ky jeho
stra ty.

4. Žiad na zmluv ná stra na ne bu de rie ši� dip lo ma tic -
kou ces tou žiad ny spor po stú pe ný Stre di sku, ak
a) ge ne rál ny ta jom ník Stre di ska ale bo zmie ro va cia ko -

mi sia ale bo roz hod cov ský súd ním usta no ve ný roz -
ho dol, že spor nie je v rám ci ju ris dik cie Stre di ska,
ale bo

b) dru há zmluv ná stra na by ne bo la schop ná do dr ža�
ale bo spl ni� aký ko¾ vek vý rok roz hod cov ské ho súdu.

Člá nok 9

Spo ry me dzi zmluv ný mi stra na mi

1. Spo ry me dzi zmluv ný mi stra na mi tý ka jú ce sa vý -
kla du ale bo po u ži tia tej to Do ho dy sa budú, ak to bude
mož né, rie ši� dip lo ma tic kou ces tou.

2. Ak spor me dzi zmluv ný mi stra na mi ne mô že by�
tak to vy rie še ný po čas (6) šies tich me sia cov odo dňa
 písomného ozná me nia spo ru, bude na žia dos� kto rej -
ko¾ vek zmluv nej stra ny pred lo že ný roz hod cov ské mu
súdu.

3. Ten to roz hod cov ský súd bude vo všet kých jed not -
li vých prí pa doch zos ta ve ný takto: do dvoch me sia cov
odo dňa prijatia žia dos ti o roz hod cov ské ko na nie kaž dá 
zmluv ná stra na vy me nu je jed né ho čle na súdu. Títo
dva ja čle no via po tom vy be rú ob ča na tre tie ho štá tu,
kto rý bude po schvá le ní obo ma zmluv ný mi stra na mi
vy me no va ný za pred se du súdu. Pred se da bude vy me -
no va ný do dvoch me sia cov od dá tu mu vy me no va nia
ostat ných dvoch čle nov súdu.

4. Ak sa ne vy hnut né vy me no va nia ne vy ko na jú v le -
ho tách usta no ve ných v od se ku 3 toh to člán ku, kto rá -
ko¾ vek zmluv ná stra na môže, ak nie je do hod nu té inak,
po žia da� pred se du Me dzi ná rod nej ob chod nej ko mo ry
v Pa rí ži (ïa lej len „ICC“), aby vy ko nal ne vy hnut né vy -
me no va nia. Ak pred se do vi brá ni ne ja ká okol nos� vo vý -
ko ne funk cie, o vy ko na nie ne vy hnut ných vy me no va ní
bude po žia da ný pod pred se da. Ak aj pod pred se do vi

brá ni ne ja ká okol nos� vo vý ko ne tej to funk cie, o vy ko -
na nie ne vy hnut ných vy me no va ní bude po žia da ný
slu žob ne naj star ší člen Me dzi ná rod nej ob chod nej ko -
mo ry.

5. Roz hod cov ský súd pri jí ma svo je roz hod nu tie väč -
ši nou hla sov. Také roz hod nu tie je zá väz né pre obe
zmluv né stra ny. Kaž dá zmluv ná stra na uhra dí vý dav ky 
za svoj ho čle na súdu a vý dav ky za svo ju účas� v roz hod -
cov skom ko na ní, vý dav ky pred se du a ostat né vý dav ky
budú uhrádza� obe zmluv né stra ny rov na kým die lom.
Roz hod cov ský súd si určí svoj vlast ný pos tup.

Člá nok 10

Po stú pe nie práv

1. Ak jed na zmluv ná stra na ale bo ňou ur če ný zá -
stup ca (ïa lej len „prvá zmluv ná stra na“) vy ko ná plat bu
v sú vis los ti s ná hra dou ško dy tý ka jú cej sa in ves tí cie na 
úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny (ïa lej len „dru há
zmluv ná stra na“), dru há zmluv ná stra na uzná
a) pre vod všet kých práv a ná ro kov od škod ne nej stra ny

na prvú zmluv nú stra nu na zá kla de zá ko na ale bo
práv ne ho úko nu a 

b) že prvá zmluv ná stra na je opráv ne ná uplat ňo va�
prá va a vy má ha� ná ro ky z ti tu lu po stú pe nia práv
v rov na kom roz sa hu ako od škod ne ná stra na a bude
pri jí ma� zá väz ky vz�a hu jú ce sa na in ves tí ciu.

2. Prvá zmluv ná stra na bude ma� za všet kých okol -
nos tí ná rok na
a) rov na ké za ob chá dza nie, ak ide o prá va, ná ro ky a po -

vin nos ti zís ka né z ti tu lu po stú pe nia práv a 
b) aké ko¾ vek plat by, prijaté v sú vis los ti s tý mi to prá va -

mi a ná rok mi,
v ta kom roz sa hu, v akom bola od škod ne ná stra na
opráv ne ná ich ob dr ža� z ti tu lu tej to Do ho dy s oh¾a dom
na prí sluš né in ves tí cie a s nimi spo je né vý no sy.

Člá nok 11

Po u ži te¾ nos� iných pred pi sov

Ak usta no ve nia práv nych pred pi sov štá tu kto rej ko¾ -
vek zo zmluv ných strán ale bo zá väz ky exis tu jú ce v sú -
čas nos ti ale bo v bu dúc nos ti pod ¾a me dzi ná rod né ho
prá va me dzi zmluv ný mi stra na mi po pri tej to Do ho de
ob sa hu jú pra vid lá, či už vše obec né ale bo oso bit né, kto -
ré opráv ňu jú in ves tí cie in ves to rov štá tu dru hej zmluv -
nej stra ny na priaz ni vej šie za ob chá dza nie, než aké je
pos kyt nu té to u to Do ho dou, budú ma� tie to usta no ve -
nia v roz sa hu, v kto rom sú priaz ni vej šie, pred nos� pred
to u to Do ho dou.

Člá nok 12

Po u ži te¾ nos� tej to Do ho dy

Usta no ve nia tej to Do ho dy sa budú vz�a ho va� na prá -
va a zá väz ky oboch zmluv ných strán tý ka jú ce sa in ves -
tí cií usku toč nených pred na do bud nu tím ale bo po na -
do bud nu tí plat nos ti tej to Do ho dy.

Strana 936 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 159



Člá nok 13

Na do bud nu tie plat nos ti

Táto Do ho da na do bud ne plat nos� dňom ne skor šej
no ti fi ká cie, v kto rej jed na zmluv ná stra na ozná mi dru -
hej zmluv nej stra ne spl ne nie vnú troštátnych práv nych
pod mie nok na na do bud nu tie plat nos ti Do ho dy.

Člá nok 14

Tr va nie a skon če nie

1. Táto Do ho da zos ta ne v plat nos ti po dobu 10 ro kov
a jej plat nos� bude po kra čo va�, ak jed na zmluv ná stra -
na pí som ne ne oz ná mi dru hej zmluv nej stra ne svoj
úmy sel skon či� plat nos� Do ho dy. Ozná me nie o skon če -

ní sa sta ne účin ným je den rok od jeho pre vzatia dru hou 
zmluv nou stra nou.

2. Pre in ves tí cie, usku toč ne né pred na do bud nu tím
účin nos ti ozná me nia o skon če ní plat nos ti tej to Do ho -
dy, usta no ve nia tej to Do ho dy zos ta nú účin né de sa� ro -
kov od dá tu mu skon če nia plat nos ti tej to Do ho dy, a to
bez oh¾a du na uplat ňo va nie ne skor ších pra vi diel vše -
obec né ho me dzi ná rod né ho prá va.

Na dô kaz to ho dolu pod pí sa ní, riad ne spl no moc ne ní
svo jimi vlá da mi, pod pí sa li túto Do ho du.

Dané v dvoch vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom,
heb rej skom a ang lic kom ja zy ku, v Bra ti sla ve dňa 8. sep -
tem bra 1999, čo zod po ve dá dňu 27. Elul, roku 5759, pri -
čom všet ky tex ty majú rov na kú plat nos�. V prí pa de roz -
diel ne ho vý kla du ang lic ký text bude roz ho du jú ci.

 Za vlá du
Slo ven skej re pub li ky:

Vladimil Podstránsky v. r.

Za vlá du
Štá tu Iz ra el:

Nathan Meron v. r.
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DO PL NOK

Na u¾ah če nie rea li zá cie in ves tí cií sa obe zmluv né
stra ny budú sna ži� vzá jom ne sa in for mo va� o akých -

ko¾ vek zá važ ných zme nách v de ví zo vých pred pi soch,
kto ré by moh li pos tih nú� za hra nič ných in ves to rov.
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