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Z Á K O N

zo 4. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 462/2002 Z. z. o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho
fi nanč né ho prí spev ku po li tic kým väz ňom v zne ní zá ko na č. 665/2002 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 462/2002 Z. z. o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho
fi nanč né ho prí spev ku po li tic kým väz ňom v zne ní zá ko -
na č. 665/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 od sek 1 znie:
„(1) Opráv ne nou oso bou je ob čan Slo ven skej re pub -

li ky, kto rý bol as poň tri me sia ce väz ne ný a bol re ha bi li -
to va ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)“.

2. V § 2 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý znie:
„(3) Ak pod ¾a oso bit né ho predpisu1) do šlo k re ha bi li -

tá cii oso by, kto rá bola väz ne ná as poň tri me sia ce a po -
čas väz ne nia zo mre la, ná rok na prí spe vok má vdo va
ale bo vdo vec, aj keï uzav re li nové man žel stvo, a ak ich
niet, deti. Usta no ve nia o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho od -
škod ne nia pod ¾a oso bit né ho predpisu1a) nie sú dotk nu -
té.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a) znie:
„1a) § 27 zá ko na č. 119/1990 Zb. o súd nej re ha bi li tá cii v zne ní

zá ko na č. 47/1991 Zb.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

3. V § 2 ods. 4 sa za slo vá „od se ku 2“ vkla da jú slo vá
„a 3“.

4. V § 3 ods. 2 sa slo vá „31. de cem bra 2003“ na hrá -
dza jú slo va mi „31. júla 2004“ a slo vá „30. júna 2004“ sa 
na hrá dza jú slo va mi „30. de cem bra 2004“.

5. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Výš ka prí spev ku osôb uve de ných v § 2 ods. 3,

kto ré majú ná rok na prí spe vok po re ha bi li to va ných
oso bách väz ne ných as poň tri me sia ce, je 40 000 Sk
a po väz ne ných as poň je den rok je 80 000 Sk. Ak majú
ná rok via ce ré oso by, roz de lí sa prí spe vok me dzi ne rov -
na kým die lom.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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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 23. sep tem bra 2003  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 Čes kej re pub li ky o voj no vých hro boch.

Do ho da na do bud la plat nos� 23. sep tem bra 2003 na zá kla de člán ku 12 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. 456/2003 Z. z. — Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub -
li ky a vlá dou Čes kej re pub li ky o voj no vých hro boch.

Príloha k čiastke 198

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 .  



DOHODA
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Čes kej re pub li ky o voj no vých hro boch

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Čes kej re pub li ky

(ïa lej len „zmluv né stra ny“) ve de né pria ním roz ví ja�
a pre hl bo va� vše stran nú spo lu prá cu pros tred níc tvom
ïal šie ho roz vo ja dvoj stran ných kon tak tov a po sil ne nia
vzá jom né ho po ro zu me nia,

nad vä zu júc na dlho roč né skú se nos ti zo spo lu prá ce
svo jich ná ro dov,

ria diac sa prin cíp mi hu ma ni ty a usta no ve nia mi Že -
nev ských do ho vo rov z 12. au gus ta 1949 a Do dat ko -
vých pro to ko lov k nim z 8. júna 1977,

vy chá dza júc z člán ku 15 Zmlu vy me dzi Slo ven skou
re pub li kou a Čes kou re pub li kou o dob rom su sed stve,
pria te¾ ských vz�a hoch a spo lu prá ci, pod pí sa nej dňa
23. no vem bra 1992 v Bra ti sla ve,

be rúc do úva hy exis ten ciu voj no vých hro bov na úze -
mí oboch štá tov, ako aj exis ten ciu voj no vých hro bov
ob ča nov bý va lé ho spo loč né ho štá tu, kto ré sa na chá -
dza jú na úze mí tre tích štá tov, s cie ¾om za bez pe či� ich
za cho va nie a dôs toj né udr žo va nie,

do hod li sa tak to:

Člá nok 1

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly tej to do ho dy uve de né po jmy zna me na jú:

a) „voj no vé hro by“ mies ta, na kto rých sú po cho va né
po zos tat ky osôb, kto ré za hy nu li v dô sled ku vo jen -
ských ope rá cií, kto rých sa ak tív ne zú čast ni li, ale bo
v dô sled ku voj no vé ho za ja tia, za hŕ ňa júc do toho
hro by jed not liv cov i hro mad né hro by a osá riá, ako aj
po mní ky, mo hy ly, pa mät né ta bu le a pa mät ní ky pri -
po mí na jú ce mies ta výz namných voj no vých uda los tí
od za čiat ku 1. sve to vej voj ny,

b) „čes ké voj no vé hro by“ voj no vé hro by, kde sú po cho -
va né po zos tat ky osôb, kto ré v čase svo jej smr ti boli
1. ob čanmi Čes kej re pub li ky v ob do bí od 1. ja nu ára

1993,
2. prí sluš ník mi Ar má dy Čes kej re pub li ky v ob do bí

od 1. ja nu ára 1993 ale bo
3. prí sluš ník mi ozbro je ných síl pod ria de ných ve le -

niu vlád nych or gá nov tzv. Pro tek to rá tu Če chy
a Mo ra va v ob do bí od 16. mar ca 1939 do 12. má ja
1945,

c) „slo ven ské voj no vé hro by“ voj no vé hro by, kde sú po -
cho va né po zos tat ky osôb, kto ré v čase svo jej smr ti
boli

1. ob čan mi Slo ven skej re pub li ky v ob do bí od 1. ja -
nu ára 1993,

2. prí sluš ník mi Ar má dy Slo ven skej re pub li ky v ob -
do bí od 1. ja nu ára 1993 ale bo 

3. prí sluš ník mi ozbro je ných síl pod ria de ných ve le -
niu vlád nych or gá nov Slo ven ské ho štá tu ale bo
Slo ven skej re pub li ky v ob do bí od 14. mar ca 1939
do 12. mája 1945,

d) „spo loč né voj no vé hro by“ voj no vé hro by, kto ré nie sú 
slo ven ský mi ale bo čes ký mi voj no vý mi hrob mi, v kto -
rých sú po cho va né po zos tat ky osôb, kto ré v čase
svo jej smr ti boli

1. ob čan mi Rakúsko-Uhorska s do mov ským prá -
vom v obci, kto rá sa ne skor šie sta la sú čas �ou
Čes ko slo ven ska,

2. ob čan mi Re pub li ky Čes ko slo ven skej či Čes ko slo -
ven skej re pub li ky, ale bo

 3. prí sluš ník mi čes ko slo ven ské ho za hra nič né ho
voj ska,

e) „po zna te¾ ný stav voj no vé ho hro bu“ taký stav voj no -
vé ho hro bu, z kto ré ho mož no zre te¾ ne roz poz na�
sku toč nos�, že ide o voj no vý hrob a prí pad ne ïal šie
úda je, ako sú na prí klad mená osôb, kto rých  pozo -
statky sú tu po cho va né, ich hod nos� a štát nu prí -
sluš nos�, dá tum na ro de nia a úmr tia a mies to smr ti,

f) „úpra va voj no vých hro bov“ vy zna če nie hra níc  po -
hrebiska a umies tne nie pa mät ných sym bo lov, po m -
ní kov a iných pa mät ných ob jektov ale bo ich re kon -
štruk cia,

g) „udr žia va nie voj no vých hro bov“ za cho va nie voj no -
vých hro bov v dôs toj nom a po zna te¾ nom sta ve.

Člá nok 2

Účel

Úče lom tej to do ho dy je

a) za bez pe či� sta rost li vos� o slo ven ské, čes ké a spo loč -
né voj no vé hro by, kto ré sa na chá dza jú na úze mí štá -
tov zmluv ných strán,

b) upra vi� vz�a hy zmluv ných strán sú vi sia ce so sta -
rost li vos �ou o spo loč né voj no vé hro by, kto ré sa na -
chá dza jú mimo úze mia ich štá tov.
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Člá nok 3

Sta rost li vos� o voj no vé hro by na úze mí štá tov
zmluv ných strán

(1) Zmluv né stra ny budú po má ha� vy h¾a dá va�, evi -
do va� a udr žia va� voj no vé hro by na chá dza júce sa na
úze mí ich štá tov, ako aj rie ši� otázky spo je né s ex hu má -
ciou, pre vo zom a opä tov ným po cho va ním.

(2) Zmluv né stra ny si budú vy mie ňa� in for má cie o vý -
sky te, umies tne ní a sta ve voj no vých hro bov na chá dza -
jú cich sa na úze mí ich štá tov a vy me nia si zo zna my
osôb, kto rých po zos tat ky sú v nich po cho va né. Do da -
toč ný zá pis no vo ob ja ve ných voj no vých hro bov do tých -
to zo zna mov sa usku toč ní so sú hla som zmluv ných
strán.

(3) Zmluv né stra ny za bez pe čia udr žia va nie a ochra -
nu voj no vých hro bov na úze mí svo jich štá tov a piet ne
na kla da nie s nimi. Pri udr žia va ní a ochra ne voj no -
vých hro bov a pri úpra ve no vých voj no vých hro bov
budú zmluv né stra ny po stu po va� v sú la de s vnút ro -
štát ny mi práv ny mi pred pis mi svoj ho štá tu a budú
do dr žia va� ná rod né, ná bo žen ské a iné tra dí cie svo -
jich štá tov.

(4) Kaž dá zmluv ná stra na v sú la de s vnút ro štát ny mi
práv ny mi pred pis mi svoj ho štá tu umož ní dru hej
zmluv nej stra ne prí stup k voj no vým hro bom na účely
ich údrž by a úpra vy.

(5) Kaž dá zmluv ná stra na v sú la de s vnút ro štát ny mi
práv ny mi pred pis mi svoj ho štá tu umož ní ob ča nom štá -
tu dru hej zmluv nej stra ny prí stup k voj no vým hro bom
na účel vzda nia úcty pad lým.

(6) Zmluv né stra ny si vzá jom ne za ru ču jú prá vo do -
h¾a du nad sta vom voj no vých hro bov pros tred níc tvom
dip lo ma tic kých a kon zu lár nych úra dov.

Člá nok 4

(1) Kaž dá zmluv ná stra na bez plat ne a ča so vo ne ob -
me dze ne za bez pe čí po zem ky pre voj no vé hro by.

(2) Ak zmluv ná stra na bude pot re bo va� ta ký po ze mok 
na iné úče ly, za bez pe čí dru hej zmluv nej stra ne iný po -
ze mok.

(3) Vý ber no vé ho po zem ku a opä tov né zria de nie voj -
no vé ho hro bu sa usku toč ní iba so sú hla som dru hej
zmluv nej stra ny.

Člá nok 5

(1) Ex hu má cia na účel pre vo zu po zos tat kov na úze -
mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny sa usku toč ňu je vý -
luč ne na žia dos� prí sluš nej zmluv nej stra ny a so sú hla -
som zmluv nej stra ny, na úze mí kto rej sa po zos tat ky
na chá dza jú.

(2) Zá stup co via štá tu dru hej zmluv nej stra ny majú
prá vo zú čast ni� sa ex hu má cie po zos tat kov vy ko na nej
z dô vo dov zme ny mies ta voj no vé ho hro bu.

Člá nok 6

Sta rost li vos� o voj no vé hro by na úze mí tre tích štá tov

(1) Kaž dá zmluv ná stra na vy pra cu je zoz nam spo loč -
ných voj no vých hro bov na úze mí tre tích štá tov, kto -
rých exis ten cia je už zná ma, a pos kyt ne ho do jed né ho
roku od pod pí sa nia tej to do ho dy dru hej zmluv nej stra -
ne.

(2)  Ak jed na zo zmluv ných strán zis tí exis ten ciu spo -
loč né ho voj no vé ho hro bu, kto rý nie je uve de ný v zo zna -
me, ozná mi túto sku toč nos� dru hej zmluv nej stra ne.

(3)  Žiad na zo zmluv ných strán ne vy ko ná bez sú hla su 
dru hej zmluv nej stra ny žiad ne opat re nie sme ru jú ce
k ex hu má cii po zos tat kov zo spo loč né ho voj no vé ho hro -
bu.

(4)  Žiad na zo zmluv ných strán ne vy ko ná bez sú hla su 
dru hej zmluv nej stra ny žiad ne opat re nie sme ru jú ce
k pre mies tne niu, pre stav be ale bo inej úpra ve spo loč né -
ho voj no vé ho hro bu.

(5)  Zmluv né stra ny budú ko or di no va� svoj pos tup pri 
spo lu prá ci s tre tí mi štát mi v ob las ti sta rost li vos ti
o spo loč né voj no vé hro by.

(6) Zmluv né stra ny sa budú vzá jom ne in for mo va�
o všet kých me dzi ná rod ných zmlu vách tý ka jú cich sa
sta rost li vos ti o spo loč né voj no vé hro by, kto rý mi sú via -
za né, o ob ja ve ní no vé ho spo loč né ho voj no vé ho hro bu,
ako aj o plá no va ných ofi ciál nych ak ciách na mies tach
spo loč ných voj no vých hro bov.

Člá nok 7

Ná kla dy

(1) Kaž dá zmluv ná stra na uhra dí ná kla dy na udr žia -
va nie voj no vých hro bov na úze mí svoj ho štá tu.

(2) Kaž dá zmluv ná stra na môže na vlast né ná kla dy
vy ko ná va� úpra vu a udr žia va nie svo jich voj no vých hro -
bov na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny; vy ko ná va -
cie pro to ko ly môžu v jed not li vých prí pa doch usta no vi�
od liš ný spô sob úhra dy ná kla dov.

(3) Nák la dy spo je né s úpra vou a udr žia va ním spo loč -
ných voj no vých hro bov na úze mí tre tích štá tov uhra dia
zmluv né stra ny spo loč ne; vy ko ná va cie pro to ko ly môžu
v jed not li vých prí pa doch usta no vi� od liš ný spô sob
úhra dy ná kla dov.

(4) Ná kla dy na ex hu má ciu, pre voz a opä tov né ulo že -
nie po zos tat kov ale bo úpra vu no vé ho voj no vé ho hro bu
uhrá dza zmluv ná stra na, kto rá tie to úko ny na vrh la.

Člá nok 8

Col né otáz ky

To var aké ho ko¾ vek dru hu do ve ze ný na úče ly vy ko na -
nia prác vy plý va jú cich z tej to do ho dy na úze mí štá tu
dru hej zmluv nej stra ny pre pus tia col né or gá ny tej to
zmluv nej stra ny na zá kla de plat ných vnút ro štát nych
práv nych pred pi sov.

Príloha k čiastke 198 Zbierka zákonov 2003 Strana 1035



Člá nok 9

Vy ko ná va cie or gá ny

(1) Or gán mi prí sluš ný mi na vy ko ná va nie tej to do ho -
dy sú v Slo ven skej re pub li ke Mi nis ter stvo vnút ra Slo -
ven skej re pub li ky a v Čes kej re pub li ke Mi nis ter stvo ob -
ra ny Čes kej re pub li ky. Prí pad né zme ny prí sluš ných
or gá nov si zmluv né stra ny ozná mia dip lo ma tic kou ces -
tou.

(2) Or gá ny prí sluš né na vy ko ná va nie tej to do ho dy
môžu uzat vá ra� vy ko ná va cie pro to ko ly.

(3) Or gá ny prí sluš né na vy ko ná va nie tej to do ho dy
môžu po ve ri� vy ko ná va ním kon krét nych prác vy plý va -
jú cich z tej to do ho dy tre tiu oso bu.

Člá nok 10

Ko mi sia

(1)  Na vy ko ná va nie tej to do ho dy sa zria ïu je spo loč ná 
me dzi vlád na ko mi sia (ïa lej len „Ko mi sia“), v kto rej obe
zmluv né stra ny budú ma� rov na ké za stú pe nie.

(2) Ko mi sii budú spo loč ne pred se da� oso by me no va -
né zmluv ný mi stra na mi.

(3) Spo lu pred se do via pred lo žia do šies tich me sia cov
od na do bud nu tia plat nos ti tej to do ho dy zmluv ným
stra nám na schvá le nie ná vrh šta tú tu Ko mi sie.

Člá nok 11

Rie še nie spo rov

(1) Aké ko¾ vek spo ry vznik nu té pri vy ko ná va ní tej to

do ho dy sa budú rie ši� vzá jom ným ro ko va ním a ne bu dú 
sa pred kla da� na roz hod nu tie me dzi ná rod né mu súdu
ale bo tre tej stra ne.

(2) Ak by ro ko va nie ne bo lo úspeš né, bude usta no ve -
ná roz hod cov ská ko mi sia po zos tá va jú ca z troch roz -
hod cov. Kaž dá zmluv ná stra na me nu je jed né ho roz -
hod cu, tre tí bude me no va ný na zá kla de do ho dy tých to
dvoch roz hod cov. Ak by tre tí roz hod ca tým to spô so bom
ne bol me no va ný do 60 dní od me no va nia dru hé ho roz -
hod cu, bude me no va ný Ko mi siou uve de nou v člán -
ku 10 tej to do ho dy.

Člá nok 12

Zá ve reč né usta no ve nia

(1) Táto do ho da na do bud ne plat nos� dňom pod pi su.
Uzat vá ra sa na dobu ne ur či tú.

(2)  Zmluv né stra ny môžu túto do ho du pí som ne ke -
dy ko¾ vek zme ni� ale bo do pl ni�.

(3)  Kaž dá zmluv ná stra na môže túto do ho du pí som -
ne vy po ve da� dip lo ma tic kou ces tou. Plat nos� do ho dy
skon čí uply nu tím šies tich (6) me sia cov odo dňa do ru -
če nia ozná me nia o vý po ve di dru hej zmluv nej stra ne.

(4) Po do ru če ní ozná me nia o vý po ve di sa zmluv né
stra ny bez od klad ne do hod nú na za ča tí ro ko va nia o zá -
le ži tos tiach sú vi sia cich s vy ko ná va ním tej to do ho dy,
kto ré osta li ne us po ria da né.

Dané v Bra ti sla ve 23. sep tem bra 2003 v dvoch pô -
vod ných vy ho to ve niach, kaž dé z nich v slo ven skom
a čes kom ja zy ku, pri čom obe zne nia majú rov na kú
plat nos�.

Za vlá du Slo ven skej re pub li ky:
Vladimír Palko v. r.

Za vlá du Čes kej re pub li ky:

Rudolf Slánský v. r.

Strana 1036 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 198


