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

z 31. mar ca 2004

k ná vr hu na jed no stran né zru še nie ví zo vej po vin nos ti pre štát nych ob ča nov
 Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky

Vlá da Slo ven skej re pub li ky schvá li la 31. mar ca 2004 
ná vrh na jed no stran né zru še nie ví zo vej po vin nos ti pre
štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rí vstu -
pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, 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 jed no stran né zru še nie ví zo vej po vin -

nos ti pre štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky,
kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, v Zbier -
ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.

Nó ta ozna mu jú ca jed no stran né zru še nie ví zo vej po -
vin nos ti pre štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky,
kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, tvo rí
prí lo hu k to mu to uzne se niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha 
k uzneseniu vlády č. 187/2004 Z. z.

Ve¾ vys la nec tvo Slo ven skej re pub li ky v Bu e nos Ai res pre ja vu je úctu Mi nis ter stvu za hra nič ných vecí Pa ra gu aj skej
re pub li ky a má čes� in for mo va�, že vlá da Slo ven skej re pub li ky s cie ¾om u¾ah či� ces to va nie, ako aj kul túr ne a ob chod -
né vz�a hy me dzi Slo ven skou re pub li kou a Pa ra gu aj skou re pub li kou, roz hod la s účin nos �ou od 15. ap rí la 2004
o tých to opat re niach tý ka jú cich sa bez ví zo vé ho vstu pu štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky na úze mie Slo ven -
skej re pub li ky:

1. Štát ni ob ča nia Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rí sú dr ži te¾ mi plat ných ces tov ných pa sov Pa ra gu aj skej re pub li ky,
môžu vstú pi� na úze mie Slo ven skej re pub li ky a zdr žia va� sa na ňom bez víz po čas ne pre sa hu jú ci de vä� de siat (90)
dní v rám ci šies tich (6) me sia cov od dá tu mu pr vé ho vstu pu na úze mie Slo ven skej re pub li ky.

2. Zru še nie ví zo vej po vin nos ti pod ¾a bodu 1 sa vz�a hu je na štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rí chcú
vstú pi� na úze mie Slo ven skej re pub li ky na úče ly tu ris ti ky, náv šte vy prí buz ných ale bo ob chod ných ciest.

3. Štát ni ob ča nia Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, sú po vin ní do dr žia va�
práv ny po ria dok Slo ven skej re pub li ky.

4. Vlá da Slo ven skej re pub li ky si vy hra dzu je prá vo čias toč ne ale bo úpl ne do čas ne po za sta vi� vy ko ná va nie  uve de -
ných opat re ní z dô vo du ve rej né ho zá uj mu, ako aj z dô vo dov tý ka jú cich sa ve rej nej bez peč nos ti, po riad ku a zdra -
via. Kaž dé ta ké to po za sta ve nie bude oka mžite ozná me né vlá de Pa ra gu aj skej re pub li ky.

5. Vlá da Slo ven skej re pub li ky si vy hra dzu je prá vo odo prie� vstup na úze mie Slo ven skej re pub li ky ale bo za ká za� po -
byt na ňom štát nym ob ča nom Pa ra gu aj skej re pub li ky, kto rých po va žu je za ne žia du cich.

6. Vlá da Slo ven skej re pub li ky pí som ne ozná mi vlá de Pa ra gu aj skej re pub li ky ukon če nie uplat ňo va nia opat re ní uve -
de ných v bo doch 1 až 4 tri dsa�  (30) dní vo pred.

Plat nos� uve de ných opat re ní tý ka jú cich sa bez ví zo vé ho vstu pu štát nych ob ča nov Pa ra gu aj skej re pub li ky na úze -
mie Slo ven skej re pub li ky sa skon čí na do bud nu tím plat nos ti Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Pa -
ra gu aj skej re pub li ky o zru še ní ví zo vej po vin nos ti.

Ve¾ vys la nec tvo Slo ven skej re pub li ky v Bu e nos Ai res 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 Pa ra gu aj skej re pub li ky o svo jej hl bo kej úcte.
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U Z N E  S E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 31. mar ca 2004

k ná vr hu na jed no stran né zru še nie ví zo vej po vin nos ti pre štát nych ob ča nov
 Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky

Vlá da Slo ven skej re pub li ky schvá li la 31. mar ca 2004 
ná vrh na jed no stran né zru še nie ví zo vej po vin nos ti pre 
štát nych ob ča nov Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky,
kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, a  po -
d¾a § 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 jed no stran né
zru še nie ví zo vej po vin nos ti pre štát nych ob ča nov Bra -

zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie 
Slo ven skej re pub li ky, v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re -
pub li ky.

Nóta ozna mu jú ca jed no stran né zru še nie ví zo vej po -
vin nos ti pre štát nych ob ča nov Bra zíl skej fe de ra tív nej
re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub -
li ky, tvo rí prí lo hu k to mu to uzne se niu vlá dy Slo ven skej 
re pub li ky.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha 
k uzneseniu vlády č. 188/2004 Z. z.

Ve¾ vys la nec tvo Slo ven skej re pub li ky v Bra zí lii pre ja vu je úctu Mi nis ter stvu za hra nič ných vecí Bra zíl skej fe de ra tív -
nej re pub li ky a má čes� in for mo va�, že vlá da Slo ven skej re pub li ky s cie ¾om u¾ah či� ces to va nie, ako aj kul túr ne a ob -
chod né vz�a hy me dzi Slo ven skou re pub li kou a Bra zíl skou fe de ra tív nou re pub li kou roz hod la s účin nos �ou od 15. ap -
rí la 2004 o tých to opat re niach tý ka jú cich sa bez ví zo vé ho vstu pu štát nych ob ča nov Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky
na úze mie Slo ven skej re pub li ky:
1. Štát ni ob ča nia Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rí sú dr ži te¾ mi plat ných ces tov ných pa sov Bra zíl skej fe de ra -

tív nej re pub li ky, môžu vstú pi� na úze mie Slo ven skej re pub li ky a zdr žia va� sa na ňom bez víz po čas ne pre sa hu jú ci
de vä� de siat (90) dní v rám ci šies tich (6) me sia cov od dá tu mu pr vé ho vstu pu na úze mie Slo ven skej re pub li ky.

2. Zru še nie ví zo vej po vin nos ti pod ¾a bodu 1 sa vz�a hu je na štát nych ob ča nov Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rí
chcú vstú pi� na úze mie Slo ven skej re pub li ky na úče ly tu ris ti ky, náv šte vy prí buz ných ale bo ob chod ných ciest.

3. Štát ni ob ča nia Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rí vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, sú po vin ní do dr -
žia va� práv ny po ria dok Slo ven skej re pub li ky.

4. Vlá da Slo ven skej re pub li ky si vy hra dzu je prá vo čias toč ne ale bo úpl ne do čas ne po za sta vi� vy ko ná va nie uve de ných 
opat re ní z dô vo du ve rej né ho zá uj mu, ako aj z dô vo dov tý ka jú cich sa ve rej nej bez peč nos ti, po riad ku a zdra via. Kaž -
dé ta ké  po za sta ve nie bude oka mžite ozná me né vlá de Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky.

5. Vlá da Slo ven skej re pub li ky si vy hra dzu je prá vo odo prie� vstup na úze mie Slo ven skej re pub li ky ale bo za ká za� po -
byt na ňom štát nym ob ča nom Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky, kto rých po va žu je za ne žia du cich.

6. Vlá da Slo ven skej re pub li ky pí som ne ozná mi vlá de Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky ukon če nie uplat ňo va nia opat -
re ní uve de ných v bo doch 1 až 4 tri dsa�  (30) dní vo pred.

Plat nos� u ve de ných opat re ní tý ka jú cich sa bez ví zo vé ho vstu pu štát nych ob ča nov Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky
na úze mie Slo ven skej re pub li ky sa skon čí na do bud nu tím plat nos ti Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá -
dou Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky o čias toč nom zru še ní ví zo vej po vin nos ti pod pí sa nej v Bra ti sla ve 12. no vem bra
2003.

Ve¾ vys la nec tvo Slo ven skej re pub li ky v Bra zí lii 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 Bra zíl skej fe de ra tív nej re pub li ky o svo jej hl bo kej úcte.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky 

zo 7. apríla 2004,

kto rou sa mení vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
č. 31/2004 Z. z., kto rou sa vy ko ná va § 69 ods. 1 zá ko na č. 5/2004 Z. z. o služ bách

za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a § 69 ods. 1 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny Slo ven skej re pub li ky č. 31/2004 Z. z., kto rou sa vy -
ko ná va § 69 ods. 1 zá ko na č. 5/2004 Z. z. o služ bách

za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov sa mení tak to:

1. V § 3 ods. 1 sa suma „250 Sk“ na hrá dza su mou
„100 Sk“.

2. V § 10 sa suma „250 Sk“ na hrá dza su mou
„100 Sk“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2004.

Mi ro slav Beb la vý v. r.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a §  8 ods. 14, §  9 ods. 10 a § 10 ods. 7 zá ko na
č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov vy da lo

vý nos z 30. mar ca 2004 č. 688/2004-KM, kto rým sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na č. 291/2002 Z. z. 
o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Vý no som sa usta no vu je štruk tú ra a ob sah roz pi su jed not li vých vý dav kov pod ¾a plat nej roz poč to vej kla si fi ká cie
s uve de ním pred po kla da né ho ob do bia rea li zá cie vý dav ku a jeho pred po kla da né ho ob je mu, štruk tú ra a ob sah cel ko -
vé ho ob je mu plá no va ných úhrad zos ta ve ných pod¾a plat nej roz poč to vej kla si fi ká cie s uve de ním pred po kla da né ho
ob do bia rea li zá cie. Sú čast ne sa usta no vu jú le ho ty a spô so b za bez pe če nia čin nos tí pri rea li zá cii roz po čtu v sys té me
Štát nej pok lad ni ce a ïal šie po dro bnos ti po stu pu klien ta pri rea li zá cii roz po čtu v sys té me Štát nej pok lad ni ce.

Ten to vý nos na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2004.

Vý nos je uve rej ne ný vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 4/2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky. 
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