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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. ap rí la 2003 v Mos kve bola pod pí sa ná Do ho da 
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Rus kej fe de rá cie o me dzi ná rod nej cest nej do pra ve.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas s do ho dou uzne se ním č. 371 z 2. júla 2003 a sú čas ne roz hod -
la, že ide o me dzi ná rod nú zmlu vu pod ¾a člán ku 7 ods. 5 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky, kto rá má pred nos� pred zá kon -
mi Slo ven skej re pub li ky.

Pre zi dent Slo ven skej re pub li ky do ho du ra ti fi ko val 18. sep tem bra 2003.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy vo vz�a hu me dzi Slo ven kou re pub li kou a Rus kou fe de rá ciou sa skon čí
plat nos� Do ho dy me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so viet skych so cia lis tic kých
re pub lík o me dzi ná rod nej auto mo bi lo vej do pra ve pod pí sa nej 3. feb ru ára 1967 v Mos kve (vy hláš ka č. 68/1967 Zb.).

Do ho da na do bud ne plat nos� 8. de cem bra 2003 na zá kla de člán ku 20 ods. 1.
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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. 454/2003 Z. z. — Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub -
li ky a vlá dou Rus kej fe de rá cie o me dzi ná rod nej cest nej do pra ve

Príloha k čiastke 197

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 .  



DO HO  DA
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Rus kej fe de rá cie

o me dzi ná rod nej cest nej do pra ve

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Rus kej fe de rá cie
(ïa lej len „zmluv né stra ny“)

ve de né sna hou roz ví ja� na zá kla de vzá jom nos ti cest -
nú osob nú do pra vu a ná klad nú do pra vu me dzi obo ma
štát mi a tran zit nú do pra vu cez ich úze mia, ako aj u¾ah -
či� túto do pra vu,

do hod li sa tak to:

Člá nok 1

Táto do ho da sa vz�a hu je na me dzi ná rod nú cest nú
pre pra vu osôb a ná kla dov me dzi obo ma štát mi a na
tran zit nú cest nú do pra vu cez ich úze mia, ako aj na do -
pra vu do/z tre tích štá tov za bez pe čo va nú vo zid la mi evi -
do va ný mi v Slo ven skej re pub li ke ale bo v Rus kej fe de -
rá cii.

Člá nok 2

Po jmy po u ži té v tej to do ho de majú ten to výz nam:
a) „prí sluš né or gá ny“

v Slo ven skej re pub li ke — Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt 
a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky,
v Rus kej fe de rá cii — Mi nis ter stvo do pra vy Rus kej fe -
de rá cie, vo vz�a hu k člán ku 8 ods. 1 a člán ku 11
ods. 2 aj Mi nis ter stvo vnút ra Rus kej fe de rá cie;

v prí pa de, že sa prí sluš né or gá ny uve de né v tom to od se -
ku zme nia, ná zvy no vých prí sluš ných or gá nov sa ozná -
mia dru hej zmluv nej stra ne dip lo ma tic kou ces tou,
b) „do prav ca“ — aká ko¾ vek fy zic ká oso ba ale bo práv -

nic ká oso ba, kto rá je za re gis tro va ná na úze mí štá tu 
jed nej zo zmluv ných strán a je na zá kla de vnút ro -
štát nych práv nych pred pi sov opráv ne ná vy ko ná va� 
me dzi ná rod nú cest nú pre pra vu osôb ale bo ná kla -
dov,

c) „vo zid lo“
v osob nej do pra ve — auto bus, t. j. vo zid lo ur če né na
pre pra vu osôb, kto ré má viac ako de vä� miest na se -
de nie vrá ta ne mies ta vo di ča, prí pad ne prí ves na
pre pra vu ba to ži ny,
v ná klad nej do pra ve — cest né ná klad né vo zid lo,
cest né ná klad né vo zid lo s prí ve som, �a hač ale bo �a -
hač s ná ve som,

d) „po vo le nie“ — do klad opráv ňu jú ci pre jazd vo zid la
za e vi do va né ho na úze mí štá tu jed nej zmluv nej
stra ny po úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny,

e) „oso bit né po vo le nie“ — jed no ra zo vé do da toč né po vo -
le nie opráv ňu jú ce pre jazd vo zid la, kto ré pat rí do -
prav co vi štá tu jed nej zmluv nej stra ny, s �až kým,
ve¾ ko roz mer ným ale bo ne bez peč ným ná kla dom po
úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny, ako aj jed no -
ra zo vé po vo le nie opráv ňu jú ce pre jazd vo zid la, kto -
ré pat rí do prav co vi štá tu jed nej zmluv nej stra ny,
z úze mia štá tu dru hej zmluv nej stra ny na úze mie
tre tie ho štá tu ale bo z úze mia tre tie ho štá tu na
územie štá tu dru hej zmluv nej stra ny,

f) „pra vi del ná do pra va“ — pre pra va osôb auto bu som
pod ¾a ta ríf, ces tov ných po riad kov a po tra sách so
za stáv ka mi, na kto rých budú ces tu jú ci na stu po va� 
a vy stu po va�, schvá le ných prí sluš ný mi or gán mi
štá tov zmluv ných strán,

g) „ne pra vi del ná do pra va“ — pre pra va osôb auto bu -
som, kto rá ne spa dá pod po jem „pra vi del ná do pra -
va“,

h) „sa ni tár na kon tro la“ — sa ni tár na, ve te ri nár na a fy -
to sa ni tár na kon tro la.

Člá nok 3

1. Pra vi del ná do pra va auto bus mi me dzi obo ma štát -
mi ale bo tran zi tom cez ich úze mia sa vy ko ná va na zá -
kla de po vo le nia vy dá va né ho prí sluš ný mi or gán mi štá -
tov zmluv ných strán na ten úsek tra sy, kto rý
pre chá dza úze mím ich štá tov. Po vo le nie pla tí naj viac
pä� ro kov.

2.  Ná vr hy na vy ko ná va nie ta kejto do pra vy si v dos ta -
toč nom ča so vom pred sti hu pred kla da jú prí sluš né or -
gá ny štá tov zmluv ných strán a mu sia ob sa ho va� ná zov
do prav cu (fir my), ur če nie tra sy, ta ri fy, ces tov ný po ria -
dok, za stáv ky, na kto rých budú ces tu jú ci na stu po va�
a vy stu po va�, ako aj na vr ho va né ob do bie a frek ven ciu
vy ko ná va nia pre práv.

Člá nok 4

1. Pri vy ko ná va ní ne pra vi del nej do pra vy me dzi obo -
ma štát mi ale bo tran zi tom cez ich úze mia s vý nim kou
pre práv uve de ných v člán ku 5 tej to do ho dy sa vy ža du -
jú po vo le nia vy dá va né prí sluš ný mi or gán mi štá tu dru -
hej zmluv nej stra ny na úsek tra sy, kto rý pre chá dza
úze mím štá tu tej to zmluv nej stra ny. Po vo le nie opráv -
ňu je vy ko na� jed nu jaz du tam a spä�.
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2. Prí sluš né or gá ny štá tov zmluv ných strán si kaž do -
roč ne bez plat ne odo vzda jú vzá jom ne od sú hla se ný po -
čet for mu lá rov po vo le ní na ne pra vi del nú do pra vu. Na
for mu lá roch musí by� od tla čok pe čiatky a pod pis zod -
po ved nej oso by prí sluš né ho or gá nu vy dá va jú ce ho po -
vo le nie.

3. Prí sluš né or gá ny štá tov zmluv ných strán si do -
hod nú spô sob vý me ny for mu lá rov po vo le ní.

4. Po vo le nia pla tia je den ka len dár ny rok až do 31. ja -
nu ára na sle du jú ce ho roka.

Člá nok 5

1. Po vo le nie na vy ko ná va nie ne pra vi del nej do pra vy
sa ne vy ža du je, ak sa sku pi na ces tu jú cich v tom is tom
zlo že ní pre pra vu je tým is tým auto bu som po čas ce lej
ces ty, pri čom
a) ces ta sa za čí na a kon čí na úze mí štá tu zmluv nej

stra ny, kde je auto bus evi do va ný,
b) ces ta sa za čí na na úze mí štá tu zmluv nej stra ny,

kde je auto bus evi do va ný, a kon čí sa na úze mí štá -
tu dru hej zmluv nej stra ny s pod mien kou, že auto -
bus opus tí úze mie štá tu tej to zmluv nej stra ny
prázd ny,

c) auto bus vstu pu je na úze mie štá tu dru hej zmluv nej
stra ny prázd ny, aby od vie zol sku pi nu ces tu jú cich,
kto rú pred tým ten to do prav ca štá tu zmluv nej stra -
ny do vie zol.

2. Po vo le nie sa ne vy ža du je ani v prí pa de na hra de nia
auto bu su, kto rý má po ru chu, iným auto bu som.

3. Pri vy ko ná va ní do pra vy  pod ¾a odseku 1 toh to
člán ku musí ma� vo dič auto bu su zoz nam ces tu jú cich,
kto ré ho for mu do hod nú prí sluš né or gá ny štá tov
zmluv ných strán.

Člá nok 6

1. Ná klad ná do pra va me dzi štát mi zmluv ných strán
ale bo tran zit ná ná klad ná do pra va cez ich úze mia s vý -
nim kou pre práv uve de ných v člán ku 7 tej to do ho dy sa 
usku toč ňu je na zá kla de po vo le ní vy da ných prí sluš ný -
mi or gán mi štá tov zmluv ných strán.

2. Na kaž dú pre pra vu ná kla dov sa vydá samo stat né
po vo le nie, kto ré opráv ňu je do prav cu vy ko na� jed nu
jaz du tam a spä�, ak v po vo le ní nie je sta no ve né inak.
Po vo le nie sa vy ža du je aj pre prázd ne vo zid lo vstu pu jú -
ce na úze mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

3. Prí sluš né or gá ny štá tov zmluv ných strán si kaž do -
roč ne bez plat ne odo vzda jú vzá jom ne od sú hla se ný po -
čet for mu lá rov po vo le ní na pre pra vu ná kla dov. Na for -
mu lá roch musí by� od tla čok pe čiatky a pod pis
zod po ved nej oso by prí sluš né ho or gá nu vy dá va jú ce ho
po vo le nie.

4. Po vo le nia pla tia je den ka len dár ny rok až do 31. ja -
nu ára na sle du jú ce ho roka.

Člá nok 7 

1. Po vo le nia uve de né v člán ku 6 tej to do ho dy sa ne -
vy ža du jú na vy ko ná va nie pre pra vy
a) ex po ná tov, za ria de ní a ma te riá lov ur če ných na ve¾ -

tr hy a vý sta vy,
b) do prav ných pros tried kov, zvie rat, ako aj rôz ne ho

in ven tá ru a ma jet ku ur če né ho na uspo ria da nie
špor to vých pod u ja tí,

c) di va del ných de ko rá cií a rek vi zít, hu dob ných ná -
stro jov, za ria de nia a prí slu šen stva na fil mo va nie,
roz hla so vé a te le víz ne pre no sy,

d) te le sných po zos tat kov a po po la zo snu lých,
e) poš to vých zá sie lok,
f) po ško de ných vo zi diel a vo zi diel tech nic kej po mo ci

ur če ných na op ra vu ale bo od tiah nu tie ne op ra ve -
ných vo zi diel,

g) hnu te¾ né ho ma jet ku pri s�a ho va ní,
h) lie kov, zdra vot níc kych prí stro jov a zdra vot níc ke ho

vy ba ve nia a ïal šie ho ma te riá lu pot reb né ho pri ži -
vel ných po hro mách a pri pre pra ve hu ma ni tár nej
po mo ci, ak je ich ur če nie hod no ver ne po tvr de né,

i) ná kla dov vo zid la mi, kto rých prí pust ná ma xi mál na
hmot nos� vrá ta ne prí ve su ne pre vy šu je 6 ton ale bo
kto rých prí pust ná nos nos� vrá ta ne prí ve su ne pre -
vy šu je 3,5 tony.

2. Vý nim ky uve de né v odse ku 1 písm. a), b) a c) toh to
člán ku pla tia len pre prí pa dy, ak ná klad pod lie ha spät -
né mu vý vo zu na úze mie štá tu zmluv nej stra ny, v kto rej 
je vo zid lo evi do va né, ale bo ak sa ná klad bude pre pra -
vo va� na úze mie tre tie ho štá tu.

Člá nok 8

1. Ak roz me ry ale bo hmot nos� vo zid la ale bo ná kla du
pre vy šu jú hod no ty sta no ve né  vnút ro štát ny mi práv ny -
mi pred pis mi štá tu dru hej zmluv nej stra ny, musí do -
prav ca štá tu zmluv nej stra ny v pred sti hu získa� oso -
bit né po vo le nie prí sluš ných or gá nov štá tu dru hej
zmluv nej stra ny.

2. Pre pra va ne bez peč ných vecí  po úze mí štá tov
zmluv ných strán sa musí vy ko ná va� v sú la de s Eu róp -
skou do ho dou o me dzi ná rod nej cest nej pre pra ve ne -
bez peč ných vecí z 30.  sep tem bra 1957.

Ak sa na pre pra vu ne bez peč ných vecí pod ¾a Eu róp -
skej do ho dy uve de nej v odseku 2 toh to člán ku ale bo
pod ¾a vnút ro štát nych práv nych pred pi sov štá tov
zmluv ných strán vy ža du je oso bit né po vo le nie, musí ho
do prav ca štá tu zmluv nej stra ny do sta� od prí sluš ných
or gá nov štá tu dru hej zmluv nej stra ny pred za ča tím vy -
ko ná va nia pre pra vy.

3. Ak sa v oso bit ných po vo le niach uve de ných
v odseku 1 ale bo 2 toh to člán ku sta no vu je jaz da vo zid la 
po ur či tej tra se, musí sa pre pra va usku toč ni� po tej to
tra se.

Člá nok 9

1. Vo zid lá evi do va né na úze mí štá tov zmluv ných
strán vy ko ná va jú ce me dzi ná rod nú do pra vu mu sia ma� 
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evi denč né čís la vo zi diel a štát ne po zná va cie znač ky
svoj ho štá tu.

2. Prí ve sy a ná ve sy môžu ma� evi denč né čís la vo zi diel 
a štát ne po zná va cie znač ky iných štá tov, ak má cest né
ná klad né vo zid lo, �a hač a auto bus evi denč né čís lo vo -
zid la a štát nu po zná va ciu znač ku štá tov zmluv ných
strán.

Člá nok 10

1. Do prav ca štá tu jed nej zmluv nej stra ny ne mô že vy -
ko ná va� pre pra vu osôb a ná kla dov me dzi bod mi na -
chá dza jú ci mi sa na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra -
ny.

2. Do prav ca štá tu jed nej zmluv nej stra ny môže vy ko -
ná va� pre pra vu osôb a ná kla dov z úze mia štá tu dru hej
zmluv nej stra ny na úze mie tre tie ho štá tu, ako aj z úze -
mia tre tie ho štá tu na  úze mie štá tu dru hej zmluv nej
stra ny len na zá kla de oso bit né ho po vo le nia prí sluš -
ných or gá nov štá tu dru hej zmluv nej stra ny opráv ňu jú -
ce ho vy ko na� jed nu ces tu tam a spä�, ak v po vo le ní nie
je sta no ve né inak. 

3. Prí sluš né or gá ny štá tov zmluv ných strán si kaž do -
roč ne bez plat ne odo vzda jú vzá jom ne od sú hla se ný po -
čet for mu lá rov oso bit ných po vo le ní na pre pra vy osôb
a ná kla dov do/z tre tích štá tov. Na for mu lá roch musí
by� od tla čok pe čiatky a pod pis zod po ved nej oso by prí -
sluš né ho or gá nu vy dá va jú ce ho oso bit né po vo le nie. 

4. Oso bit né po vo le nie pla tí je den ka len dár ny rok až
do 31. ja nu ára na sle du jú ce ho roka.

Člá nok 11

1. Vo dič musí ma� vo vo zid le do má ci ale bo me dzi ná -
rod ný vo dič ský pre u kaz a do má ce do kla dy o evi den cii
vo zid la, kto ré mu sia zod po ve da� po žia dav kám  Do ho -
vo ru o cest nej pre má vke pod pí sa né ho 8. no vem bra
1968.

2. Po vo le nie a iné do kla dy, kto ré sa vy ža du jú pod ¾a
tej to do ho dy, sa mu sia na chá dza� u vo di ča vo zid la
a mu sia sa pred lo ži� na po žia da nie prí sluš ných kon -
trol ných or gá nov štá tov zmluv ných strán.

Člá nok 12

1. Do prav co via štá tov zmluv ných strán sa pri vy ko -
ná va ní pre pra vy osôb a ná kla dov  v rám ci tej to do ho dy
na zá kla de vzá jom nos ti oslo bo dzu jú na úze mí štá tu
dru hej zmluv nej stra ny od pla te nia daní, po plat kov
a pla tieb spo je ných s vlast níc tvom a pre vádz ko va ním
vo zi diel, ako aj od po plat kov za pre jazd vo zi diel po ces -
tách štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

2. Oslo bo de nie pod ¾a odseku 1 toh to člán ku sa ne -
vz�a hu je na po plat ky vy be ra né na zá kla de ne dis kri mi -
ná cie za po u ží va nie pla te ných ciest, dia¾ nic, mos tov
a tu ne lov pri exis ten cii ne pla te ných al ter na tív nych
ciest.

Člá nok 13

1. Pri vy ko ná va ní pre pra vy  osôb a ná kla dov pod ¾a
tej to do ho dy sú vzá jom ne oslo bo de né od do voz ných
pla tieb, cla a daní tieto dru hy to va ru do vá ža né do prav -
com štá tu jed nej zmluv nej stra ny na úze mie štá tu dru -
hej zmluv nej stra ny:
a) po hon né lát ky na chá dza jú ce sa vo vý rob com ur če -

ných ná dr žiach pre kaž dý typ vo zid la, spo je ných
tech no lo gic ky a kon štrukč ne s po ho nom mo to ra,
ako aj po hon né lát ky na chá dza jú ce sa v ná dr žiach
na prí ve soch a ná ve soch ur če ných vý rob com  pre
vy ku ro va cie ale bo chla dia ce za ria de nia  da né ho vo -
zid la,

b) ma zi vá v množ stve ne vy hnut nom na pre vádz ku vo -
zid la po čas pre pra vy,

c) ná hrad né diel ce a ná stro je ur če né na op ra vu vo zid -
la po ško de né ho po čas jaz dy, vy ko ná va jú ce ho me -
dzi ná rod nú do pra vu.

2. Ne po u ži té ná hrad né diel ce a ná stro je pod lie ha jú
spät né mu vý vo zu zo štá tu a vy me ne né diel ce mu sia by� 
vy ve ze né zo štá tu, prí pad ne odo vzda né do col né ho re ži -
mu na zni če nie ale bo do iné ho col né ho re ži mu v sú la de
s col ný mi pred pis mi štá tu  prí sluš nej zmluv nej stra ny.

Člá nok 14

Hra nič ná, col ná, do prav ná a sa ni tár na kon tro la pri
pre pra ve �až ko cho rých, pri pra vi del nej do pra ve, ako aj 
pri pre pra ve ži vých zvie rat, rých lo sa ka zia ce ho to va ru
a ne bez peč ných vecí sa vy ko ná va pred nost ne.

Člá nok 15

Pre pra va osôb a ná kla dov pod ¾a tej to do ho dy sa vy -
ko ná va len za pod mien ky zá kon né ho po is te nia ob čian -
skej zod po ved nos ti uží va te ¾ov vo zi diel za ško dy spô so -
be né tre tím oso bám. Do prav ca štá tu zmluv nej stra ny
je po vin ný vo pred po is ti� kaž dé vo zid lo vy ko ná va jú ce
ta kú to do pra vu.

Člá nok 16

1. Do prav co via a po sád ky vo zi diel štá tov zmluv ných
strán sú po vin ní do dr žia va� pra vid lá cest nej pre máv ky
a vnút ro štát ne práv ne pred pi sy štá tu, na kto ré ho úze -
mí sa vo zid lo na chá dza.

2. Ak do prav ca štá tu jed nej zmluv nej stra ny po ru ší
na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny usta no ve nia
tej to do ho dy, prí sluš né or gá ny štá tu tej to dru hej
zmluv nej stra ny sú po vin né o tom to po ru še ní in for mo -
va� prí sluš né or gá ny štá tu  zmluv nej stra ny, v kto rom
je do prav ca štá tu zmluv nej stra ny, kto rý sa do pus til
po ru še nia, za re gis tro va ný.

3. Prí sluš né or gá ny štá tu zmluv nej stra ny, na kto ré -
ho úze mí do šlo k po ru še niu, môžu po žia da� prí sluš ný
or gán štá tu dru hej zmluv nej stra ny, aby 
a) dal do prav co vi štá tu zmluv nej stra ny vý stra hu

s ozná me ním, že v prí pa de opa ko va né ho po ru še nia
sa mu do čas ne ale bo úpl ne odo be rie po vo le nie vy -
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ko ná va� pre pra vy na úze mí štá tu dru hej zmluv nej
stra ny,

b) do čas ne ale bo úpl ne odob ral po vo le nie na vy ko ná -
va nie pre pra vy na úze mí štá tu dru hej zmluv nej
stra ny.

Prí sluš né or gá ny štá tu zmluv nej stra ny, kto ré vy da li
roz hod nu tie vo vz�a hu k ta ké mu to do prav co vi svoj ho
štá tu, sú po vin né o ňom in for mo va� prí sluš né or gá ny
štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

4. Usta no ve nia toh to člán ku ne vy lu ču jú po u ži tie
sank cií voči do prav co vi a po sád ke vo zid la štá tu dru hej
zmluv nej stra ny vy plý va jú cich z vnút ro štát nych práv -
nych pred pi sov štá tu, na kto ré ho úze mí do šlo k po ru -
še niu.

Člá nok 17

1. Zmluv né stra ny rie šia spor né otáz ky, kto ré môžu
vznik nú� pri vý kla de a vy ko ná va ní tej to do ho dy  pro -
stredníctvom ro ko va ní a kon zul tá cií.

2. Prí sluš né or gá ny štá tov zmluv ných strán zria dia
zmie ša nú ko mi siu, kto rá rie ši otáz ky tý ka jú ce sa vý -
kla du ale bo vy ko ná va nia tej to do ho dy.

3. Zmluv né stra ny môžu po vzá jom nej do ho de me ni�
a do pĺ ňa� túto do ho du vo for me samo stat ných pro to -
ko lov, kto ré budú jej ne od de li te¾ nou sú čas �ou a na do -
bud nú plat nos� pod ¾a člán ku 20 tej to do ho dy.

Člá nok 18

1. Pri vy ko ná va ní hra nič nej, col nej, do prav nej a sa -
ni tár nej kon tro ly sa uplat ňu jú usta no ve nia me dzi ná -
rod ných zmlúv, kto rý mi Slo ven ská re pub li ka a Rus ká
fe de rá cia sú via za né.

2. Otáz ky, kto ré nie sú upra ve né to u to do ho dou ani
me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto rý mi  sú štá ty zmluv -
ných strán via za né, sa rie šia v sú la de s vnút ro štát ny mi 
práv ny mi pred pis mi štá tu kaž dej zo zmluv ných strán.

Člá nok 19

Táto do ho da sa ne do tý ka práv a po vin nos tí zmluv -
ných strán vy plý va jú cich z iných me dzi ná rod ných
zmlúv, kto rý mi Slo ven ská re pub li ka a Rus ká fe de rá cia
sú via za né.

Člá nok 20

1. Táto do ho da na do bud ne plat nos� 60. dňom odo
dňa pri ja tia po sled né ho pí som né ho ozná me nia do ru -
če né ho dip lo ma tic kou ces tou o spl ne ní všet kých pod -
mie nok pot reb ných na na do bud nu tie plat nos ti tej to
do ho dy, sta no ve ných vnút ro štát ny mi práv ny mi pred -
pis mi štá tov  zmluv ných strán.

2. Táto do ho da sa uza vie ra na ne ur či tý čas. Plat nos�
do ho dy sa skon čí uply nu tím šiestich me sia cov odo dňa 
do ru če nia pí som né ho ozná me nia o vý po ve di dip lo ma -
tic kou ces tou dru hej zmluv nej stra ne.

3. Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy vo
vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Rus kou fe de rá -
ciou sa skon čí plat nos� Do ho dy me dzi vlá dou Čes ko -
slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Zvä zu so -
viet skych so cia lis tic kých re pub lík o me dzi ná rod nej
auto mo bi lo vej do pra ve pod pí sa nej 3. feb ru ára 1967
v Mos kve.

Dané v Mos kve 8. ap rí la 2003 v dvoch vy ho to ve -
niach, kaž dé v slo ven skom a rus kom ja zy ku, pri čom
obe zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za vlá du
S lo ven skej re pub li ky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vlá du
Rus kej  federácie:

Čingiz Šamilevič Izmajlov v. r.
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