


                         


                    




          



449

U Z N E  S E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

zo 14. júla 2004 č. 737

k ná vr hu li be ra li zá cie ví zo vé ho re ži mu
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Srb skom a Čier nou Ho rou

Vlá da Slo ven skej re pub li ky schvá li la 14. júla 2004
ná vrh li be ra li zá cie ví zo vé ho re ži mu me dzi Slo ven skou
re pub li kou a Srb skom a Čier nou Ho rou a pod ¾a § 1
ods. 2 písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 1/1993 Z. z. o Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re -
pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov roz hod la o uve -

rej ne ní nóty ozna mu jú cej li be ra li zá ciu ví zo vé ho re ži mu 
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Srb skom a Čier nou Ho -
rou.

Nóta ozna mu jú ca li be ra li zá ciu ví zo vé ho re ži mu me -
dzi Slo ven skou re pub li kou a Srb skom a Čier nou Ho rou 
tvo rí prí lo hu k to mu to uzne se niu vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky.

v z. Ivan Mikloš v. r.
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Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky pre ja vu je úctu Mi nis ter stvu za hra nič ných vecí Srb ska a Čier -
nej Hory a má čes� ozná mi� mu, že vlá da Slo ven skej re pub li ky s cie ¾om po sil ni� eko no mickú, kul túrnu, školskú a ve -
deckú spo lu prácu me dzi obi dvo ma štát mi, ako aj v sna he zjed no du ši� usku toč ňo va nie ciest štát nych ob ča nov Srb -
ska a Čier nej Hory roz hod la takto: 

I.

(1) Štát ni ob ča nia Srb ska a Čier nej Hory, dr ži te lia plat ných ces tov ných do kla dov, kto rí sú
a) člen mi ci vil ných le tec kých a ná mor ných po sá dok,
b) člen mi po sád ky lie tad la a účast ník mi nú dzo vých a zá chran ných le tov ale bo iný mi po moc ník mi v prí pa de ka ta stro -

fy ale bo ne š�as tia,
c) člen mi ci vil ných po sá dok lodí plá va jú cich v me dzi ná rod ných vo dách,
d) dr ži te¾ mi prie pust ky vy da nej nie ktorou z me dzi vlád nych me dzi ná rod ných or ga ni zá cií svo jim úrad ní kom, ale bo
e) žiak mi, kto rí majú tr va lé byd li sko v tre tej kra ji ne uve de nej v zo zna me kra jín uve de ných v prí lo he II k na ria de niu

Rady (ES) č. 539/2001 z 15. mar ca 2001, kto rým sa usta no vu je zoz nam tre tích kra jín, kto rých štát ni prí sluš ní ci
mu sia by� pri pre cho de von kaj ších hra níc dr ži te¾ mi víz, a kra jín, kto rých štát ni prí sluš ní ci sú oslo bo de ní od tej to
po vin nos ti, ces tu jú ci mi v sú vis los ti so škol skou ex kur ziou v rám ci sku pi ny žia kov spre vá dza ných uči te ¾om z da -
nej ško ly,

môžu bez víz na zá kla de pred lo že nia plat né ho ces tov né ho do kla du vstu po va� na úze mie Slo ven skej re pub li ky a zdr -
žia va� sa na ňom po dobu ne pre sa hu jú cu de vä� de siat (90) dní v jed nom pol roku.

(2) Štát ni ob ča nia Srb ska a Čier nej Hory, dr ži te lia plat ných ces tov ných do kla dov, na kto rých sa ne vz�a hu jú usta -
no ve nia od se ku 1, môžu vstu po va� na úze mie Slo ven skej re pub li ky a zdr žia va� sa na ňom na zá kla de pred lo že nia
plat né ho ces tov né ho do kla du a víz.

II.

Dip lo ma tic ké mi sie a kon zu lár ne úra dy Slo ven skej re pub li ky vy dá va jú štát nym ob ča nom Srb ska a Čier nej Hory
víza za pod mie nok usta no ve ných v tej to nóte. Víza vy dá va jú až po pred lo že ní do kla dov vy da ných prí sluš ný mi or gán -
mi, kto ré osved ču jú sku toč nos ti za kla da jú ce ná rok na vy da nie víz pod ¾a usta no ve ní tej to nóty.

III.

Krát ko do bé víza na viac vstu pov s plat nos �ou až na 180 dní sa vy dá va jú bez plat ne oso bám, kto ré majú tr va lý po byt
na úze mí Srb ska a Čier nej Hory a pre u ká žu prí bu zen ský vz�ah (ro di čia, pra ro di čia, deti, sú ro den ci, vnu ci, man žel,
man žel ka, za�, ne ves ta, šva gor, švag ri ná, svo kor, svok ra) s oso ba mi, kto ré majú tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.

IV.

(1) Dlho do bé víza s plat nos �ou na jeden rok sa vy dá va jú pod ni ka te ¾om a za mest nan com na zá kla de žia dos tí Slo -
ven skej ob chod nej a prie my sel nej ko mo ry.

(2) Dlho do bé víza s plat nos �ou na jeden rok sa vy dá va jú bez plat ne
a) čle nom po sá dok rieč nych pla vi diel, čle nom vla ko vých, chla dia ren ských a lo ko mo tív nych po sá dok že lez níc a vo di -

čom mo to ro vých vo zi diel, ktorí vy ko ná va jú me dzi ná rod nú osob nú a ná klad nú pre pra vu v sú vis los ti s pl ne ním slu -
žob ných po vin nos tí, 

b) štát nym ob ča nom štu du jú cim vo vzde lá va cích za ria de niach na úze mí Slo ven skej re pub li ky na zá kla de bi la te rál -
nych zmlúv,

c) za mest nan com or gá nov štát nej sprá vy, kto rí vy ko ná va jú pra cov nú ces tu na úze mie Slo ven skej re pub li ky na zá -
kla de plat ných bi la te rál nych zmlúv ale bo mul ti la te rál nych zmlúv, kto rých zmluv ný mi stra na mi sú Slo ven ská re -
pub li ka a Srb sko a Čier na Hora,

d) ve te rá nom dru hej sve to vej voj ny.
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V.

(1) Čle nom ro dín pra cov ní kov dip lo ma tic kých mi sií, kon zu lár nych úra dov a pra cov ní kov me dzi ná rod ných or ga ni -
zá cií akre di to va ných v Slo ven skej re pub li ke pod¾a usta no ve ní Vie den ské ho do ho vo ru o dip lo ma tic kých sty koch, kto -
rí sú s nimi v pria mom prí bu zen skom vz�a hu (man žel, man žel ka, deti, ro di čia) a kto rí ne ži jú spo lu s nimi v spo loč nej
do mác nos ti, sa vy dá va jú bez plat ne dlho do bé víza s plat nos �ou po dobu ich vy sla nia, naj viac však na pä� ro kov.

(2) Ostat ným čle nom ro dín pra cov ní kov dip lo ma tic kých mi sií, kon zu lár nych úra dov a pra cov ní kov me dzi ná rod -
ných or ga ni zá cií akre di to va ných v Slo ven skej re pub li ke pod ¾a usta no ve ní Vie den ské ho do ho vo ru o dip lo ma tic kých
sty koch (pra ro di čia, sú ro den ci, vnu ci, za�, ne ves ta, šva gor, švag ri ná, svo kor, svok ra), kto rí ne ži jú spo lu s nimi v spo -
loč nej do mác nos ti, sa vy dá va jú bez plat ne tran zit né víza s plat nos �ou na je den vstup, dva vstu py a viac vstu pov
a krát ko do bé víza na je den vstup a viac vstu pov s plat nos �ou až na 180 dní.

VI.

Tran zit né víza Slo ven skej re pub li ky s plat nos �ou na je den vstup, dva vstu py a viac vstu pov a krát ko do bé víza na je -
den vstup a viac vstu pov s plat nos �ou až na 180 dní sa vy dá va jú štát nym ob ča nom Srb ska a Čier nej Hory, kto rí
a) sú mlad ší ako 15 ro kov,
b) pô so bia v ob las ti vedy, tech ni ky, vzde lá va nia, škol stva, kul tú ry, ume nia, cir kví, športu a hu ma nit nej spo lu prá ce,

ces tu jú cim na zá kla de uza tvo re ných bi la te rál nych zmlúv ale bo prí sluš ných po zva ní,
c) ces tu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky z hu ma ni tár nych dô vo dov (cho ro ba prí buz né ho, jeho poh reb a pod.),
d) sú zá stup ca mi hro mad no oz na mo va cích pros tried kov Slo ven skej re pub li ky a Srb ska a Čier nej Hory.

VII.

S vý nim kou usta no ve nia uve de né ho v bode VI písm. b) ne mož no vy ža do va� ako pod mien ku na vy da nie víz pod ¾a
tej to nóty pred lo že nie po zva nia.

VIII.

Vlá da Slo ven skej re pub li ky si vy hra dzu je prá vo z dô vo dov bez peč nos ti, ochra ny ve rej né ho po riad ku, zdra via oby -
va te¾ stva, ži vel nej po hro my ale bo iných mi mo riad nych uda los tí úpl ne ale bo čias toč ne do čas ne po za sta vi� vy ko ná va -
nie uve de ných opat re ní. Ta ké po za sta ve nie bude naj ne skôr do dvad sia tich šty roch (24) ho dín ozná me né vlá de Srb -
ska a Čier nej Hory dip lo ma tic kou ces tou. 

Uve de né opat re nia na do bud nú plat nos� tri dsia tym (30) dňom odo dňa do ru če nia tej to ver bál nej nóty.

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky vy u ží va túto prí le ži tos�, aby opä tov ne ubez pe či lo Mi nis ter -
stvo za hra nič ných vecí Srb ska a Čier nej Hory o svo jej hl bo kej úcte.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 27 ods. 5 zá ko na č. 543/2002 Z. z. o ochra -
ne prí ro dy a kra ji ny v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z.

vý nos zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, kto rým sa vy dá va ná rod ný zoz nam úze mí eu róp ske ho výz namu.
Vý no som sa zve rej ňu je ná rod ný zoz nam, kto rý ob sa hu je ná zov lo ka li ty na vr ho va né ho úze mia eu róp ske ho  vý -

znamu, ka tas trál ne úze mie, v kto rom sa lo ka li ta na chá dza, vý me ru lo ka li ty, stu peň územ nej ochra ny na vr ho va né ho
úze mia eu róp ske ho výz namu vrá ta ne územ nej a ča so vej doby plat nos ti pod mie nok ochra ny a odô vod ne nie ná vr hu
ochra ny.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004.

Vý nos bol uve rej ne ný v čiast ke 3/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej republiky a je prí -
stup ný na na hliad nu tie na Mi nis ter stve ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej republiky ale bo na kto rom ko¾ vek ob vod nom 
a kraj skom úra de ži vot né ho pros tre dia.
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