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441
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. mája 2008 bola v Bratislave podpísaná
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraniènom styku.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením è. 929 z 2. júla 2008 a rozhodla
o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a èlánku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. augusta 2008.
Zmluva nadobudla platnos 27. septembra 2008 v súlade s èlánkom 10 ods. 1.

Roèník 2008
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K oznámeniu è. 441/2008 Z. z.

ZMLUVA

MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU
O MALOM POHRANIÈNOM STYKU

Slovenská republika a Ukrajina (ïalej len zmluvné
strany)
v záujme rozvoja cezhraniènej spolupráce, dobrých
susedských vzahov a vzájomného porozumenia medzi
oboma krajinami, v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o dobrom susedstve,
priate¾ských vzahoch a spolupráci podpísanej
29. júna 1993 v Kyjeve,
s cie¾om, aby sa tátna hranica medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou ako vonkajia hranica Európskej
únie nestala prekákou obchodnej, sociálnej, kultúrnej a regionálnej spolupráce,
majúc na zreteli, e Európska únia uznáva zavedenie
bezvízového styku pre tátnych obèanov Ukrajiny ako
dlhodobú perspektívu,
berúc do úvahy nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohranièného styku na vonkajích pozemných hraniciach èlenských
tátov a ktorým sa menia a dopåòajú ustanovenia
Schengenského dohovoru,
dohodli sa takto:

Èlánok 1
Predmet zmluvy
Táto zmluva upravuje vykonávanie reimu malého
pohranièného styku medzi zmluvnými stranami.

Èlánok 2
Vymedzenie pojmov
Pod¾a tejto zmluvy:
a) malý pohranièný styk  èasté prekraèovanie spoloènej tátnej hranice zmluvných strán obyvate¾mi
pohraniènej oblasti s cie¾om pobytu v pohraniènej
oblasti najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov na
èas, ktorý nepresahuje èas ustanovený v tejto zmluve;
b) pohranièná oblas  územie administratívnych jed-

notiek zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú vo
vzdialenosti nepresahujúcej tridsa (30) km od spoloènej tátnej hranice; ak sa nachádza èas takejto
administratívnej jednotky vo vzdialenosti viac ako
tridsa (30) km, ale menej ako pädesiat (50) km od
hraniènej èiary, napriek tomu sa povauje za súèas
pohraniènej oblasti; zoznam obcí, ktoré sa nachádzajú v pohraniènej oblasti, je uvedený v prílohe
è. 1;
c) povolenie na malý pohranièný styk  doklad, ktorý oprávòuje jeho drite¾a prekraèova spoloènú
tátnu hranicu zmluvných strán v rámci reimu malého pohranièného styku za dodrania podmienok
ustanovených v tejto zmluve;
d) obyvatelia pohraniènej oblasti  tátni obèania
zmluvných strán, osoby bez tátnej príslunosti
a tátni obèania tretích krajín, ktorí majú trvalý pobyt v pohraniènej oblasti aspoò tri (3) roky, ako aj
manel/manelka, maloleté diea alebo plnoleté nezaopatrené diea do dvadsajeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieaa alebo dieaa v opatrovate¾skej starostlivosti) a maloleté diea alebo plnoleté
nezaopatrené diea do dvadsajeden (21) rokov (vrátane osvojeného dieaa alebo dieaa v opatrovate¾skej starostlivosti) manela/manelky týchto osôb,
ak ich trvalý pobyt v pohraniènej oblasti je kratí
ako tri (3) roky;
e) osoby, ktoré poívajú právo Spoloèenstva na
vo¾ný pohyb  obèania Európskej únie v zmysle
èlánku 17 ods. 1 Zmluvy o zaloení Európskeho
spoloèenstva a tátni obèania tretích krajín, ktorí sú rodinnými prísluníkmi obèana Európskej
únie a ktorí vykonávajú svoje právo na vo¾ný pohyb a na ktorých sa vzahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve obèanov Európskej únie a ich
rodinných prísluníkov vo¾ne sa pohybova
a zdriava sa v rámci územia èlenských tátov,
ktorá mení a dopåòa nariadenie (EHS) 1612/68
a ruí smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS,
72/194/EHS,
73/148/EHS,
75/34/EHS,
75/35/EHS, 90/364/EHS a 93/96/EHS, ako aj
tátni obèania tretích krajín a ich rodinní prísluníci bez oh¾adu na ich tátnu príslunos, ktorí
pod¾a dohôd uzatvorených medzi Spoloèenstvom a
jeho èlenskými tátmi na jednej strane a týmito tre-
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tími krajinami na druhej strane poívajú práva na
vo¾ný pohyb rovnocenné s právom obèanov Európskej únie.
Èlánok 3
Podmienky vstupu
(1) Obyvatelia pohraniènej oblasti môu prekraèova spoloènú tátnu hranicu zmluvných strán v rámci
reimu malého pohranièného styku pod podmienkou,
e:
a) predloia platné povolenie na malý pohranièný styk
a platný cestovný doklad;
b) sa nepovaujú za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpeènos, verejné zdravie alebo medzinárodné vzahy ktoréhoko¾vek z èlenských tátov Európskej únie a Ukrajiny, a najmä o nich nebol
vydaný zápis v národnej databáze zmluvných strán
na úèely odopretia vstupu z rovnakých dôvodov.
(2) Drite¾ povolenia je na úèely reimu malého pohranièného styku oslobodený od vízovej povinnosti.
(3) Povolenie na malý pohranièný styk a cestovný
doklad sa v rámci reimu malého pohranièného styku
pri prekraèovaní spoloènej tátnej hranice vstupnou
ani výstupnou peèiatkou neoznaèujú.
Èlánok 4
Dåka pobytu v pohraniènej oblasti
Dåka kadého neprerueného pobytu v reime malého pohranièného styku v pohraniènej oblasti druhej
zmluvnej strany je najviac tridsa (30) dní, ale celková
dåka pobytu na území druhej zmluvnej strany je najviac devädesiat (90) dní v rámci stoosemdesiatich
(180) dní.
Èlánok 5
Miesta na prekraèovanie spoloènej tátnej hranice
v rámci reimu malého pohranièného styku
Spoloènú tátnu hranicu zmluvných strán je moné
v rámci reimu malého pohranièného styku prekraèova cez hranièné priechody uvedené:
a) v prílohe k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hranièných priechodoch cez
spoloèné tátne hranice podpísanej 15. júna 1995
v Kyjeve v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Ukrajiny o hranièných priechodoch cez spoloèné
tátne hranice uzavretej formou výmeny nót;
b) v ïalích dohodách medzi vládami tátov zmluvných strán, ktorými sa zriadia nové hranièné priechody na spoloènej tátnej hranici.
Èlánok 6
Povolenie na malý pohranièný styk
(1) Povolenie na malý pohranièný styk oprávòuje
jeho drite¾a na prekraèovanie spoloènej tátnej hranice zmluvných strán na úèel vstupu na územie druhej
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zmluvnej strany, výstupu z jej územia a na pobyt v pohraniènej oblasti tejto zmluvnej strany na èas
ustanovený v tejto zmluve najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov.
(2) iados o udelenie povolenia na malý pohranièný styk podáva obyvate¾ pohraniènej oblasti osobne
na úradnom tlaèive, ktoré tvorí prílohu è. 2 tejto zmluvy. Za maloleté diea mladie ako estnás (16) rokov
koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohranièný styk jeho zákonný zástupca. Za maloleté diea, ktoré nemá zákonného zástupcu, a za osobu, ktorá bola
právoplatným rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, koná v konaní o udelenie povolenia na malý pohranièný styk súdom ustanovený
opatrovník.
(3) K iadosti o udelenie povolenia na malý pohranièný styk je obyvate¾ pohraniènej oblasti povinný priloi:
a) cestovný doklad, ktorého platnos sa skonèí najmenej o pätnás (15) mesiacov odo dòa prijatia iadosti;
b) dve rovnaké fotografie s rozmermi 3 × 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu;
c) doklady preukazujúce existenciu oprávnených dôvodov na èasté prekraèovanie spoloènej tátnej hranice v rámci reimu malého pohranièného styku,
prièom sa bude prihliada na predchádzajúce èasté
prekraèovanie spoloènej tátnej hranice;
d) doklady potvrdzujúce trvalý pobyt v pohraniènej oblasti, ktoré sú uvedené v prílohe è. 3 tejto zmluvy.
(4) Vetky doklady, ktoré obyvate¾ pohraniènej oblasti prikladá k iadosti, nesmú by, okrem matrièných
dokladov a obèianskeho preukazu, starie ako devädesiat (90) dní. Orgán prísluný na prijímanie iadostí
môe vyadova, aby doklad potrebný v konaní na vydanie povolenia na malý pohranièný styk bol doplnený
úradným prekladom do tátneho jazyka druhej zmluvnej strany. iados o udelenie povolenia na malý pohranièný styk, ku ktorej nie sú priloené vetky doklady pod¾a odseku 3, orgán prísluný na prijímanie
iadostí neprijme.
(5) Orgány prísluné na prijímanie iadostí o udelenie povolenia na malý pohranièný styk a odovzdanie
povolenia na malý pohranièný styk sú:
a) pre obyvate¾ov pohraniènej oblasti na území Slovenskej republiky  Generálny konzulát Ukrajiny v Preove;
b) pre obyvate¾ov pohraniènej oblasti na území Ukrajiny  Generálny konzulát Slovenskej republiky v Uhorode.
(6) Povolenie na malý pohranièný styk vydávajú:
a) na slovenskej zmluvnej strane Úrad hraniènej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
b) na ukrajinskej zmluvnej strane Generálny konzulát
Ukrajiny v Preove.
(7) Prísluné orgány zmluvných strán uvedené
v odsekoch 5 a 6 vydajú povolenie na malý pohranièný
styk iadate¾ovi v najkratom monom èase, ale najneskôr do esdesiatich (60) dní odo dòa podania iados-
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ti; výnimoène v mimoriadne zloitých prípadoch mono
túto lehotu predåi na devädesiat (90) dní.
(8) Orgán vydávajúci povolenie na malý pohranièný styk povolenie nevydá, ak iadate¾ nepreukáe dôvody na jeho vydanie pod¾a èlánku 2 písm. a) tejto
zmluvy alebo ak nespåòa podmienky pod¾a èlánku 3
ods. 1 písm. b) tejto zmluvy.
(9) Povolenie na malý pohranièný styk obsahuje
najmä:
a) názov v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku;
b) èíslo povolenia na malý pohranièný styk;
c) meno (mená), priezvisko (priezviská), dátum narodenia a pohlavie drite¾a;
d) fotografiu drite¾a povolenia na malý pohranièný
styk;
e) tátnu príslunos a miesto trvalého pobytu drite¾a;
f) orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania a èas
platnosti;
g) pohraniènú oblas, v ktorej je drite¾ oprávnený pohybova sa;
h) èíslo (èísla) platného cestovného dokladu, s ktorým
platí povolenie na malý pohranièný styk;
i) podpis drite¾a;
j) poznámku, e drite¾ nie je oprávnený pohybova sa
mimo pohraniènej oblasti a e akéko¾vek zneuitie
povolenia podlieha sankciám pod¾a vnútrotátnych
právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá povolenie na malý pohranièný styk vydala.
(10) Poplatok za administratívne spracovanie iadosti o povolenie na malý pohranièný styk je dvadsa (20)
EUR a uhrádza sa pri podaní iadosti. Ak sa povolenie
na malý pohranièný styk nevydá, poplatok sa nevracia.
Od platenia poplatku sú oslobodené:
a) osoby, ktorých jediným príjmom je invalidný dôchodok,
b) deti do pätnás (15) rokov,
c) osoby starie ako esdesiat (60) rokov.
(11) Èas platnosti povolenia na malý pohranièný styk
je najmenej jeden (1) rok a najviac pä (5) rokov. Èas
platnosti povolenia na malý pohranièný styk urèia orgány uvedené v odseku 6.
(12) Èas platnosti povolenia na malý pohranièný styk
nemôe presahova èas platnosti cestovného dokladu,
na základe ktorého sa povolenie vydalo.
(13) Územná platnos povolenia na malý pohranièný
styk je obmedzená na pohraniènú oblas zmluvnej
strany, ktorá povolenie vydala.
(14) Zmluvné strany si vymenia vzory povolení na
malý pohranièný styk bezodkladne po nadobudnutí
platnosti tejto zmluvy.
Èlánok 7
Sankcie
(1) V prípade poruenia reimu malého pohranièného styku prísluné orgány zmluvných strán sú
oprávnené zrui a odòa povolenie na malý pohranièný styk a uloi jeho drite¾ovi sankcie v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi.
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(2) O uloených sankciách pod¾a vnútrotátnych
právnych predpisov, ako aj o ich zmenách a doplneniach sa zmluvné strany informujú diplomatickou cestou.
Èlánok 8
Porovnate¾nos zaobchádzania
Zmluvné strany sa dohodli, e so tátnymi obèanmi
druhej zmluvnej strany, s osobami, ktoré poívajú právo Spoloèenstva na vo¾ný pohyb, so tátnymi obèanmi
tretích krajín a s osobami bez tátnej príslunosti
s oprávneným pobytom v príslunej pohraniènej oblasti tejto zmluvnej strany zaobchádzajú aspoò tak, ako
zaobchádzajú s obyvate¾mi pohraniènej oblasti svojho
tátu.
Èlánok 9
Veobecné ustanovenia
(1) Osoby oprávnené prekraèova spoloènú tátnu
hranicu v rámci malého pohranièného styku sú na
území druhej zmluvnej strany povinné dodriava
vnútrotátne právne predpisy tejto zmluvnej strany.
(2) Táto zmluva nemá vplyv na ustanovenia práva
Spoloèenstva a vnútrotátnych právnych predpisov,
ktoré sa vzahujú na tátnych obèanov tretích krajín
a týkajú sa:
a) dlhodobých pobytov;
b) prístupu k hospodárskej èinnosti a na jej vykonávanie;
c) cla a daní.
(3) Obyvatelia pohraniènej oblasti nemôu v rámci
reimu malého pohranièného styku na území druhej
zmluvnej strany vykonáva zárobkovú èinnos.
Èlánok 10
Nadobudnutie platnosti
(1) Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných
strán a nadobudne platnos tridsiaty (30) deò nasledujúci po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, e sa splnili podmienky ustanovené vnútrotátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie
platnosti tejto zmluvy.
(2) Táto zmluva sa uzatvára na neurèitý èas.
(3) Túto zmluvu môu zmluvné strany meni a dopåòa písomne po vzájomnej dohode, prièom zmeny a dodatky tvoria neoddelite¾nú súèas zmluvy.
(4) Ktoráko¾vek zmluvná strana môe doèasne pozastavi vykonávanie tejto zmluvy úplne alebo sèasti,
a to na základe vnútrotátnych právnych predpisov
zmluvných strán, právnych predpisov Európskej únie,
alebo ak je poruená alebo ohrozená suverenita, vnútorná bezpeènos a verejný poriadok. Prijatie alebo odvolanie takéhoto opatrenia si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou. Pozastavenie
vykonávania tejto zmluvy a jeho odvolanie nadobúda
platnos v deò uvedený v oznámení.
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(5) Ktoráko¾vek zmluvná strana môe zmluvu kedyko¾vek vypoveda písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnos zmluvy skonèí esdesiaty
(60) deò odo dòa prijatia tohto oznámenia druhou
zmluvnou stranou.
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Dané v Bratislave 30. mája 2008 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé v slovenskom jazyku, ukrajinskom jazyku a anglickom jazyku, prièom vetky znenia majú rovnakú platnos. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Za Ukrajinu:

Ján Kubi v. r.

Vladimír Stanislavoviè Ohryzko v. r.
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Príloha è. 1

ZOZNAM OBCÍ POD¼A ÈLÁNKU 2 PÍSM. B)
Na území Slovenskej republiky
okres Snina (34)
Belá nad Cirochou

Pèoliné

Brezovec

Pichne

Èukalovce

Príslop

Dlhé nad Cirochou

Runina

Dúbrava

Ruská Volová

Hostovice

Ruský Potok

Hrabová Roztoka

Snina

Jalová

Stakèín

Kalná Roztoka

Stakèínska Roztoka

Klenová

Strihovce

Kolbasov

migovec

Kolonica

Topo¾a

Ladomirov

Ub¾a

Michajlov

Uliè

Nová Sedlica

Ulièské Krivé

Osadné

Zboj

Parihuzovce

Zemplínske Hámre

okres Sobrance (47)
Bakovce

Ostrov

Beòatina

Petrovce

Beovce

Pinkovce

Blatná Polianka

Podhoroï

Blatné Remety

Porostov

Blatné Revitia

Porúbka

Bunkovce

Priekopa

Fekiovce

Remetské Hámre

Hlivitia

Ruská Bystrá

Horòa

Ruskovce

Husák

Ruský Hrabovec

Choòkovce

Sejkov

Inovce

Sobrance
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Jasenov

Svätu

Jenkovce

Tau¾a

Kolibabovce

Tibava

Koòu

Úbre

Korom¾a

Ve¾ké Revitia

Krèava

Vojnatina

Kristy

Vyná Rybnica

Lekárovce

Vyné Nemecké

Niná Rybnica

Vyné Remety

Niné Nemecké

Záhor

Orechová

okres Michalovce (78)
Bajany

Oborín

Bánovce nad Ondavou

Oreské

Bea

Palín

Bracovce

Pavlovce nad Uhom

Budince

Petríkovce

Budkovce

Petrovce nad Laborcom

Èeèehov

Poruba pod Vihorlatom

Èièarovce

Pozdiovce

Èierne Pole

Ptruka

Drahòov

Pusté Èemerné

Dúbravka

Rakovec nad Ondavou

Falkuovce

Ruská

Hatalov

Senné

Haín

Slavkovce

Hnojné

Sliepkovce

Horovce

Staré

Iòaèovce

Stráske

Ikovce

Stretava

Jastrabie pri Michalovciach

Stretavka

Jovsa

Suché

Kaèanov

amudovce

Kalua

Trhovite

Kapuianske K¾aèany

Trnava pri Laborci

Klokoèov

Tuice

Krásnovce

Tuická Nová Ves

Kriovská Liesková

Ve¾ké Kapuany
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Kusín

Ve¾ké Rakovce

Lastomír

Ve¾ké Slemence

Lakovce

Vinné

Lesné

Vojany

Loín

Vo¾a

Lúèky

Vrbnica

Malèice

Vysoká nad Uhom

Malé Rakovce

Záluice

Markovce

Závadka

Maovské Vojkovce

Zbudza

Michalovce

Zemplínska iroká

Moravany

Zemplínske Kopèany

Nacina Ves

bince

okres Humenné (58)
Abidovce

Myslina

Bakovce

Nechválova Polianka

Brekov

Niná Jablonka

Brestov

Niná Sitnica

Èernina

Niné Ladièkovce

Dedaèov

Ohradzany

Gruzovce

Pakostov

Hankovce

Papín

Haín nad Cirochou

Porúbka

Hrabovec nad Laborcom

Ptièie

Hrubov

Rokytov pri Humennom

Hudcovce

Rovné

Humenné

Ruská Kajòa

Chlmec

Slovenská Volová

Jabloò

Slovenské Krivé

Jankovce

Sopkovce

Jasenov

Topo¾ovka

Kamenica nad Cirochou

Turcovce

Kamienka

Udavské

Karná

Valakovce

Kochanovce

Ve¾opolie

Koarovce

Víazovce

Kokovce

Vyná Jablonka

Lackovce

Vyná Sitnica
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Lieskovec

Vyné Ladièkovce

¼ubia

Vyný Hruov

Lukaèovce

Závadka

Makovce

Zbudské Dlhé

Modrá nad Cirochou

Zubné

okres Trebiov (82)
Baèka

Niný ipov

Baèkov

Novosad

Bara

Nový Ruskov

Biel

Parchovany

Bo¾

Plechotice

Bora

Po¾any

Boany

Pribeník

Brehov

Rad

Brezina

Seèovce

Byta

Sirník

Cejkov

Slivník

Èelovce

Slovenské Nové Mesto

Èerhov

Solnièka

Èernochov

Somotor

Èierna

Stanèa

Èierna nad Tisou

Stankovce

Dargov

Stráne

Dobrá

Streda nad Bodrogom

Dvorianky

Svätá Mária

Egre

Svätue

Hraò

Svinice

Hrèe¾

Trebiov

Hriadky

Trnávka

Kaov

Ve¾aty

Kazimír

Ve¾ká Tàòa

Klin nad Bodrogom

Ve¾ké Ozorovce

Kouchov

Ve¾ké Trakany

Krá¾ovský Chlmec

Ve¾ký Hore

Kravany

Ve¾ký Kamenec

Kuzmice

Vinièky

Kysta

Viòov

Ladmovce

Vojèice
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Lastovce

Vojka

Leles

Zatín

Luhyòa

Zbehòov

Malá Tàòa

Zemplín

Malé Ozorovce

Zemplínska Nová Ves

Malé Trakany

Zemplínska Teplica

Malý Hore

Zemplínske Hradite

Malý Kamenec

Zemplínske Jastrabie

Micha¾any

Zemplínsky Branè

Na území Ukrajiny
Áåðåãîâå

Berehove

Çàòèøíå

Zatyshne

Àñòåé

Astei

Áàäàëîâî

Badalovo

Áàòüîâî

Batovo

Áàòðàäü

Batraï

Ãîðîíãëàá

Horonhlab

Áåðåãóéôàëó

Berehuifalu

Áîðæàâà

Borzhava

Âåëèêà Áàêòà

Velyka Bakta

Âåëèê³ Áåðåãè

Velyki Berehy

Âåëèêà Áèéãàíü

Velyka Byihaò

Ìàëà Áèéãàíü

Mala Byihaò

Ãàòü

Ha

Ãå÷à

Hecha

Ãóò

Hut

Äèéäà

Dyida

Çàïñîíü

Zapsoò

Ê³äüîø

Kidosh

Êîñîíü

Kosoò

Ãóíÿä³

Huniadi

Ìî÷îëà

Mochola

Ìóæ³ºâî

Muzhiievo

Ãåòåí

Heten

Ìàëå Ïîïîâî

Male Popovo

Ïîïîâî

Popovo

Ðàôàéíîâî

Rafainovo

Áàä³â

Badiv
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Áàêîø

Bakosh

Äàíèë³âêà

Danylivka

Ñâîáîäà

Svoboda

×îìà

Choma

Êàøòàíîâî

Kashtanovo

Øîì

Shom

Áàëàæåð

Balazher

ßíîø³

Yanoshi

Áóê³âöüîâî

Bukivtsovo

Âåëèêèé Áåðåçíèé

Velykyi Bereznyi

Âåðõîâèíà-Áèñòðà

Verkhovyna-Bystra

Âèøêà

Vyshka

Âîëîñÿíêà

Volosianka

Ëóã

Luh

Çàáð³äü

Zabriï

Æîðíàâà

Zhornava

Çàãîðá

Zahorb

Êîñòðèíà

Kostryna

Êîñòðèíñüêà Ðîçòîêà

Kostrynska Roztoka

Ëóáíÿ

Lubnia

Ëþòà

Liuta

Çàâîñèíà

Zavosyna

Ìàëèé Áåðåçíèé

Malyi Bereznyi

Ìèð÷à

Myrcha

Áåãåíäÿöüêà Ïàñò³ëü

Behendiatska Pasti¾

Êîñòåâà Ïàñò³ëü

Kosteva Pasti¾

Ðîçòîöüêà Ïàñò³ëü

Roztotska Pasti¾

Ðóñüêèé Ìî÷àð

Ruskyi Mochar

Ñìåðåêîâî

Smerekovo

Äîìàøèí

Domashyn

Ñ³ëü

Si¾

Ñòàâíå

Stavne

Êíÿãèíÿ

Kniahynia

Ñòðè÷àâà

Strychava

Ñòóæèöÿ

Stuzhytsia

Ãóñíèé

Husnyi

Ñóõèé

Sukhyi

Òèõèé

Tykhyi

Óæîê

Uzhok

×îðíîãîëîâà

Chornoholova
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Àáðàíêà

Abranka

Á³ëàñîâèöÿ

Bilasovytsia

Ëàò³ðêà

Latirka

Áóêîâåöü

Bukovets

Âåðá’ÿæ

Verbiazh

Çàâàäêà

Zavadka

Æäåí³ºâî

Zhdeniievo

Çáèíè

Zbyny

Çàä³ëüñüêå

Zadilske

Íèæí³ Âîðîòà

Nyzhni Vorota

Âåðõíÿ Ãðàá³âíèöÿ

Verkhnia Hrabivnytsia

Ï³äïîëîççÿ

Pidpolozzia

ßëîâå

Yalove

Ê³÷åðíèé

Kichernyi

Ïåðåõðåñíèé

Perekhresnyi

Ðîçòîêà

Roztoka

Êîòåëüíèöÿ

Kotelnytsia

Òèø³â

Tyshiv

Ïàøê³âö³

Pashkivtsi

Ùåðáîâåöü

Scherbovets

Ìóêà÷åâå

Mukacheve

Áàáè÷³

Babychi

Ä³ëîê

Dilok

Áèñòðèöÿ

Bystrytsia

Â³ëüõîâèöÿ

Vilkhovytsia

Áîáîâèùå

Bobovysche

Ãðèá³âö³

Hrybivtsi

²ëüê³âö³

Ilkivtsi

Áðåñò³â

Brestiv

Ëåöîâèöÿ

Letsovytsia

Ïëîñêàíîâèöÿ

Ploskanovytsia

Âåëèê³ Ëó÷êè

Velyki Luchky

Âåðõíÿ Âèçíèöÿ

Verkhnia Vyznytsia

Êëî÷êè

Klochky

Ë³ñàðíÿ

Lisarnia

Áóêîâèíêà

Bukovynka

Âåðõí³é Êîðîïåöü

Verkhnii Koropets

Êó÷àâà

Kuchava

Êóøòàíîâèöÿ

Kushtanovytsia

Ãîðîíäà

Horonda
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Äåðöåí

Dertsen

Æíÿòèíî

Zhniatyno

Æóêîâî

Zhukovo

Ðîìî÷åâèöÿ

Romochevytsia

Â³íêîâå

Vinkove

Äðàãèíÿ

Drahynia

Çíÿöüîâî

Zniatsovo

Ê³íëîäü

Kinloï

×åðâåíüîâî

Chervenovo

Çóá³âêà

Zubivka

Ñîô³ÿ

Sofiia

²âàí³âö³

Ivanivtsi

Êëÿ÷àíîâî

Kliachanovo

Ñòàðå Äàâèäêîâî

Stare Davydkovo

Êàëüíèê

Kalnyk

Êóçüìèíî

Kuzmyno

Ìåäâåä³âö³

Medvedivtsi

Ðóñüêà Êó÷àâà

Ruska Kuchava

Øêóðàò³âö³

Shkurativtsi

Êëþ÷àðêè

Kliucharky

Æáîð³âö³

Zhborivtsi

Êëåíîâåöü

Klenovets

Êîëü÷èíî

Kolchyno

Êîíîïë³âö³

Konoplivtsi

Êîïèí³âö³

Kopynivtsi

Ìèêóë³âö³

Mykulivtsi

Ðîñòîâ’ÿòèöÿ

Rostoviatytsia

Ùàñëèâå

Schaslyve

Ëàâêè

Lavky

Áåðåçèíêà

Berezynka

Ëàëîâî

Lalovo

Ëîõîâî

Lokhovo

×åðå¿âö³

Chereivtsi

Áàðáîâî

Barbovo

Ìàêàðüîâî

Makarovo

Íèæí³é Êîðîïåöü

Nyzhnii Koropets

Íîâå Äàâèäêîâî

Nove Davydkovo

Äóáèíî

Dubyno

Êîñèíî

Kosyno

Îáàâà

Obava

Strana 505

Strana 506

Zbierka zákonov 2008

×àáèí

Chabyn

Ïàâøèíî

Pavshyno

Ï³ñòðÿëîâî

Pistrialovo

Ãåðö³âö³

Hertsivtsi

Ãðàáîâî

Hrabovo

Êðèòå

Kryte

Ïóçíÿê³âö³

Puzniakivtsi

Òðîñòÿíèöÿ

Trostianytsia

Áåíåäèê³âö³

Benedykivtsi

Äîìáîêè

Domboky

Êàéäàíîâî

Kaidanovo

Ðàêîøèíî

Rakoshyno

Ðóñüêå

Ruske

×îï³âö³

Chopivtsi

Áàðêàñîâî

Barkasovo

Ñåðíå

Serne

Ñòàíîâî

Stanovo

Ñòðàáè÷îâî

Strabychovo

Ôîðíîø

Fornosh

Êàðïàòè

Karpaty

Ñèíÿê

Syniak

×èíàä³éîâî

Chynadiiovo

×îìîíèí

Chomonyn

Øåíáîðí

Shenborn

ßáëóí³â

Yabluniv

Â³ëüøèíêè

Vilshynky

Âîðî÷îâî

Vorochovo

Äóáðèíè÷³

Dubrynychi

Ïàñò³ëêè

Pastilky

Çàð³÷îâî

Zarichovo

Íîâîñåëèöÿ

Novoselytsia

Ïåðå÷èí

Perechyn

Ìàþðêè

Maiurky

Ìîêðà

Mokra

Ïîðîøêîâî

Poroshkovo

Ñ³ìåðêè

Simerky

Ñ³ìåð

Simer

Ñâàëÿâêà

Svaliavka

Òóð’ÿ-Áèñòðà

Turia-Bystra

Çàâáó÷

Zavbuch
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Ðàêîâî

Rakovo

Òóð’ÿ Ïàñ³êà

Turia Pasika

Ïîëÿíñüêà Ãóòà

Polianska Huta

Òóð’ÿ Ïîëÿíà

Turia Poliana

Òóð’¿ Ðåìåòè

Turi Remety

Òóðèöÿ

Turytsia

Ëèïîâåöü

Lypovets

Ë³ê³öàðè

Likitsary

Ëóìøîðè

Lumshory

Òóðè÷êè

Turychky

Ãîëóáèíå

Holubyne

Îëåíüîâî

Oleniovo

Ïàâëîâî

Pavlovo

Ïëîñêå

Ploske

Ïëîñêèé Ïîò³ê

Ploskyi Potik

ßê³âñüêå

Yakivske

Ïîëÿíà

Poliana

Óêëèí

Uklyn

Ðîäíèê³âêà

Rodnykivka

Ðîäíèêîâà Ãóòà

Rodnykova Huta

Äðà÷èíî

Drachyno

Ñâàëÿâà

Svaliava

Ñîëî÷èí

Solochyn

Ïàñ³êà

Pasika

Ñóñêîâî

Suskovo

Óæãîðîä

Uzhhorod

Áàðàíèíö³

Baranyntsi

Áàðâ³íîê

Barvinok

Äîâãå Ïîëå

Dovhe Pole

Ï³äãîðá

Pidhorb

Âåëèê³ Ãå¿âö³

Velyki Heivtsi

Ìàë³ Ãå¿âö³

Mali Heivtsi

Ðóñüê³ Ãå¿âö³

Ruski Heivtsi

Âåëèêà Äîáðîíü

Velyka Dobroò

Âåëèê³ Ëàçè

Velyki Lazy

Öèãàí³âö³

Tsyhanivtsi

Áàòôà

Batfa

Ãàëî÷

Haloch

Ïàëëî

Pallo

Äóáð³âêà

Dubrivka
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Åñåíü

Eseò

Àíäð³¿âêà

Andriivka

²ðëÿâà

Irliava

×àáàí³âêà

Chabanivka

Ãóòà

Huta

Êàì’ÿíèöÿ

Kamianytsia

Ãàéäîø

Haidosh

Êèáëÿðè

Kybliary

Ë³íö³

Lintsi

Ê³í÷åø

Kinchesh

Êîðèòíÿíè

Korytniany

Äåìå÷³

Demechi

Ìàëà Äîáðîíü

Mala Dobroò

Òèñààãòåëåê

Tysaahtelek

Íåâèöüêå

Nevytske

Îíîê³âö³

Onokivtsi

Îð³õîâèöÿ

Orikhovytsia

Ìàë³ Ñåëìåíö³

Mali Selmentsi

Ïàëàäü-Êîìàð³âö³

Palad-Komarivtsi

Ïàöêàíüîâî

Patskanovo

Ðàò³âö³

Rativtsi

Ãëèáîêå

Hlyboke

Íèæíº Ñîëîòâèíî

Nyzhnie Solotvyno

Ðóñüê³ Êîìàð³âö³

Ruski Komarivtsi

Âîâêîâå

Vovkove

Ñåðåäíº

Serednie

Ïåòð³âêà

Petrivka

Ñîëîâêà

Solovka

Ñîëîìîíîâî

Solomonovo

Ñòîðîæíèöÿ

Storozhnytsia

Ñþðòå

Siurte

Áîòôàëâà

Botfalva

Òàðí³âö³

Tarnivtsi

Øèøë³âö³

Shyshlivtsi

Òèéãëàø

Tyihlash

Òèñààøâàíü

Tysaashvaò

Õîëìåöü

Kholmets

Êîíöîâî

Kontsovo

Ìèíàé

Mynai

Ðîç³âêà

Rozivka
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Õîëìîê

Kholmok

Àíòàëîâö³

Antalovtsi

Âåðõíÿ Ñîëîòâèíà

Verkhnia Solotvyna

Ëÿõ³âö³

Liakhivtsi

Õóäëüîâî

Khudlovo

×åðòåæ

Chertezh

×àñë³âö³

Chaslivtsi

Òèñàóéôàëó

Tysauifalu

×åðâîíå

Chervone

Ñòðèïà

Strypa

ßðîê

Yarok

×îï

Chop
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Príloha è. 2

ŽIADOSġ O UDELENIE POVOLENIA NA MALÝ POHRANIýNÝ STYK
PODďA ýLÁNKU 6 ODS. 2
ýÍSLO ŽIADOSTI

ýÍSLO ŽIADOSTI

(vyplní MZV SR)

(vyplní MV SR)

ýÍSLO POVOLENIA

PLATNÝ DO

*
ŽIADOSġ
O POVOLENIE
NA MALÝ
POHRANIýNÝ STYK

FOTOGRAFIA

**VLASTNORUýNÝ PODPIS

3 × 3,5 cm

1. PRIEZVISKO

2. TITUL

3. MENO

4. RODNÉ PRIEZVISKO A PREDCHÁDZAJÚCE PRIEZVISKÁ

5. DEĕ, MESIAC A ROK NARODENIA
6. ŠTÁT NARODENIA
7. POHLAVIE
8. MIESTO NARODENIA

10. RODINNÝ STAV

9. ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSġ

11. ZAMESTNANIE

12. CESTOVNÝ DOKLAD 13. DÁTUM VYDANIA 14. PLATNÝ DO 15. VYDAL

16. ADRESA TRVALÉHO POBYTU V CUDZINE

17. ŠTÁT
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18. DÔVOD NA ýASTÉ PREKRAýOVANIE ŠTÁTNEJ HRANICE

19. ÚRADNÉ ZÁZNAMY
F cestovný doklad (kópia biodátovej strany)
F 2 fotografie
F preukázanie dôvodu
F potvrdenie o trvalom pobyte

SPRÁVNY POPLATOK V SUME:

ŽIADOSġ PRIJAL:

PEýIATKA A PODPIS:

DĕA:

* Údaje na žiadosti musia byĢ vyplnené písacím strojom alebo paliþkovým písmom
v slovenskom jazyku.
** Svojím podpisom potvrdzujem úplnosĢ a správnosĢ svojich údajov.

ýÍSLO ŽIADOSTI
(vyplní MZV SR)

ýÍSLO ŽIADOSTI
(vyplní MV SR)

ýÍSLO POVOLENIA

PLATNÝ DO

- Som si vedomý a súhlasím, aby všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti, boli spracovávané príslušnými úradmi Slovenskej republiky. Tieto
údaje môžu byĢ vložené do alebo uložené v databázach dostupných príslušným úradom
Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
neustanovuje inak.

- Som si vedomý, že akékoĐvek nepravdivé alebo chybné údaje uvedené v žiadosti budú maĢ za
následok jej zamietnutie.

- Som si vedomý povinnosti dodržiavaĢ právne predpisy Slovenskej republiky poþas pobytu na
jej území.

- Som si vedomý, že povolenie na malý pohraniþný styk neplatí na celé na územie Slovenskej
republiky, ale len na pohraniþnú oblasĢ definovanú v þl. 2 písm. b) Zmluvy, priþom každý
neprerušený pobyt nesmie presiahnuĢ 30 dní.

- Som si vedomý, že zneužitie podmienok malého pohraniþného styku podlieha sankciám podĐa
zákona þ. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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PODPIS CUDZINCA

--------------------------------- odstrihnúĢ ----------------------------------------------------

Potvrdenie o prevzatí žiadosti o povolenie na malý pohraniþný styk
titul:

meno:

priezvisko:

dátum narodenia:

dátum podania žiadosti:

štátna príslušnosĢ:

þíslo cestovného dokladu:

podpis pracovníka, ktorý žiadosĢ prijal, a peþiatka:
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Príloha è. 3

DOKLADY POTVRDZUJÚCE TRVALÝ POBYT V POHRANIÈNEJ OBLASTI POD¼A ÈLÁNKU 6 ODS. 3 PÍSM. D)
Na slovenskej zmluvnej strane:
Potvrdenie o trvalom pobyte
Na ukrajinskej zmluvnej strane:
Preukaz obèana Ukrajiny
alebo
Potvrdenie o trvalom pobyte

Strana 514

Zbierka zákonov 2008

Príloha k èiastke 162

Príloha k èiastke 162

Zbierka zákonov 2008

Strana 515

Strana 516

Zbierka zákonov 2008

Príloha k èiastke 162

Èiastka 162
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442
ZÁKON
z 28. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z. a zákona
è. 232/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa slovo prevádzkovanie
nahrádza slovom vyuívanie.
2. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracuje
a pole oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní
publikaènému úradu a úradu elektronicky vo formáte
a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle
publikaèného úradu a na webovom sídle úradu..
3. V § 23 ods. 3 sa za slovo deò vkladá slovo bezprostredne.
4. V § 23 odsek 6 znie:
(6) Oznámenie vypracované a poslané pod¾a odseku 1 uverejní úrad najneskôr do iestich dní odo dòa
odoslania oznámenia publikaènému úradu..

najskôr v deò nasledujúci po doruèení rozhodnutia
úradu o odòatí odkladného úèinku námietok. Tým nie
sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 5..
11. V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak boli podané námietky pod¾a § 138 ods. 2
písm. g), verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr v deò nasledujúci po
doruèení upovedomenia úradu o nevydaní predbeného
opatrenia verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbenom opatrení,
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom
alebo uchádzaèmi najskôr trnásty deò po doruèení
rozhodnutia úradu o námietkach alebo v deò nasledujúci po dni doruèenia výsledku konania úradu. Tým nie
sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 6..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
12. V § 51 ods. 2 písm. a) sa slová elektronickými
prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
13. V § 52 ods. 3 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.

5. V § 42 ods. 1 sa vypúajú slová na predmet zákazky.

14. V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová elektronickými
prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.

6. V § 45 ods. 2 sa slová ak nebola podaná iados
o nápravu nahrádzajú slovami ak nebola doruèená
iados o nápravu alebo ak iados o nápravu bola doruèená po uplynutí lehoty pod¾a § 136 ods. 3..

15. V § 56 ods. 3 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.

7. V § 45 ods. 3 sa slová podaná iados o nápravu
nahrádzajú slovami doruèená iados o nápravu v lehote pod¾a § 136 ods. 3 a na konci vety sa vypúajú
slová písm. a).
8. V § 45 ods. 4 sa vypúajú slová písm. a).
9. V § 45 ods. 5 sa vypúajú slová písm. b).
10. V § 45 odsek 6 znie:
(6) Ak boli podané námietky pod¾a § 138 ods. 2
písm. a) a f), verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe
uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným
uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr trnásty deò
po doruèení rozhodnutia úradu o námietkach alebo
v deò nasledujúci po dni doruèenia výsledku konania
úradu. Ak úrad rozhodnutím pod¾a § 138 ods. 10 odòal
námietkam odkladný úèinok, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe uzavrie zmluvu alebo rámcovú
dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi

16. V § 56 ods. 4 písm. b) sa slová elektronickými
prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
17. V § 58 odsek 2 znie:
(2) Verejný obstarávate¾ vypracuje a pole oznámenie o zaèatí rokovacieho konania bez zverejnenia pod¾a
odseku 1 úradu spôsobom pod¾a § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní
pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO),
kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávate¾a,
b) názov a struèný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku pouitia pod¾a odseku 1 a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie pouité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, fa-
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xové èíslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g) meno a priezvisko, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a registraèné èíslo odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ktoré sa nezverejòujú..
18. V § 60 ods. 5 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
19. V § 67 ods. 2 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
20. V § 71 ods. 2 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
21. V § 81 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
22. V § 82 odsek 3 znie:
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 37 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného
informatívneho oznámenia s výzvou na súa publikaènému úradu. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie
s výzvou na súa posiela pod¾a § 23 ods. 1, lehota na
predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako
15 dní..
23. V § 82 ods. 4 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
24. V § 85 odsek 3 znie:
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 37 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného
informatívneho oznámenia s výzvou na súa publikaènému úradu. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie
s výzvou na súa posiela pod¾a § 23 ods. 1, lehota na
predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako
15 dní..
25. V § 85 ods. 4 sa slová elektronickými prostriedkami nahrádzajú slovami pod¾a § 23 ods. 1.
26. V § 88 odsek 2 znie:
(2) Obstarávate¾ vypracuje a pole oznámenie o zaèatí rokovacieho konania bez zverejnenia pod¾a odseku 1 okrem písmen d) a h) úradu spôsobom pod¾a § 23
ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale
najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. Oznámenie
obsahuje náleitosti pod¾a § 58 ods. 2..
27. § 93 znie:
§ 93
Verejný obstarávate¾ vypracuje a pole oznámenia
pouívané vo verejnom obstarávaní úradu spôsobom
pod¾a § 23 ods. 1. Takto vypracované a poslané oznámenie uverejní úrad do siedmich dní odo dòa odoslania
oznámenia. Dátum odoslania oznámenia preukazuje
verejný obstarávate¾..
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28. V § 101 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo zmluvy
vkladajú slová spôsobom pod¾a § 23 ods. 1.
29. V § 113 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
30. V § 113 odsek 3 znie:
(3) Úrad vydáva vestník v elektronickej podobe..
31. V § 136 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
32. V § 136 ods. 3 sa vypúa písmeno g).
33. V § 138 ods. 1 sa za slová iadosti o nápravu
vkladajú slová okrem námietok pod¾a odseku 2
písm. g) a slová pod¾a odseku 16 sa nahrádzajú slovami pod¾a odseku 17.
34. V § 138 ods. 5 písm. a) sa za slová o zamietnutí
iadosti o nápravu vkladá èiarka a slová ak kontrolovaný splnil povinnosti pod¾a § 136 ods. 6 alebo 7, a vypúa sa slovo alebo.
35. V § 138 sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody, ak
námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) a f)..
36. V § 138 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety:
Proti rozhodnutiu úradu o predbenom opatrení nemono poda opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predbenom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom úèastníkov
konania..
37. V § 138 ods. 17 sa za slová odseku 5 vkladajú
slová písm. a) a b) a najneskôr v deò podania námietok
pod¾a odseku 5 písm. c)., za slová a g) sa vkladajú
slová pred otváraním ponúk a za slová písm. f) sa
vkladajú slová a g) po otváraní ponúk.
38. V § 138 ods. 17 písm. b) sa na konci pripája veta,
ktorá znie:
Za ponukovú cenu sa povauje aj èistá súèasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby..
39. V § 138 sa odsek 17 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) je 100 000 Sk a odo dòa zavedenia eura v Slovenskej
republike 3 000 EUR, ak nie je moné urèi výku
kaucie pod¾a písmena a) alebo b)..
40. V § 139 ods. 1 písm. g) sa slová námietke sa vyhovelo nahrádzajú slovami úrad o námietke rozhodol
pod¾a odsekov 2, 3 alebo 4..
41. V § 149 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) 5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody nedodral podmienky ustanovené
v § 45 ods. 2 a 7..
42. V § 149 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
43. Za § 155a sa vkladá § 155b, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 155b
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(3) V konaniach o uloení pokuty pri postupoch verejného obstarávania vyhlásených alebo preukázate¾ne zaèatých pred 15. novembrom 2008 sa postupuje
pod¾a doterajích predpisov..

Prechodné ustanovenia
úèinné od 15. novembra 2008
(1) Pri vybavovaní iadosti o nápravu, ktorá bola doruèená pred 15. novembrom 2008, sa postupuje pod¾a
doterajích predpisov.
(2) V konaní o námietkach, ktoré zaèalo pred 15. novembrom 2008, sa postupuje pod¾a doterajích predpisov.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. novembra 2008
okrem bodov 29 a 30, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2009, a bodov 2 a 4 a 12 a 28, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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443
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9,
§ 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a pod¾a § 74 ods. 9, § 74a ods. 10 a § 139 ods. 9 zákona
è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov
opatrenie z 21. októbra 2008 è. 17/2008, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 13. marca 2007 è. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a poiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a poiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie è. 121/2007 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 è. 10/2007 (oznámenie è. 420/2007 Z. z.).
Opatrením sa spresòujú niektoré ustanovenia opatrenia Národnej banky Slovenska è. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a poiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a poiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska è. 10/2007 v nadväznosti na aplikaènú prax a zistenia Národnej banky
Slovenska v rámci výkonu doh¾adu nad finanèným trhom pod¾a osobitných predpisov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. novembra 2008 okrem ustanovení èl. I bodov 1 a 5, bodov 8 a 10, bodov 13 a
16, bodov 28 a 59, bodu 67 a bodu 68 § 227a, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 31/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

