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Bratislava 22. apríla 1998

'~.:Bezvízový styk platí pre držitel'ov DP a SP po dobu 90 dní alebo počas funkčného pridelenia.

17

Bratislava, 22. apríla 1998

Pani ministerka,

i

majúc na zreteli dobré vzťahy existujúce medzi našimi krajinami a so zreteľom na želanie oboch našich
vlád napomáhať ich ďalšiemu rozvoju, mám česť navrhnúť Vám nasledovné:

~
~

j

-

J,

\

Ij
\
!

I

i

I

l. Alžírsky a slovenskí občania, držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov
môžu vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať ním alebo ho opúšťať bez víz.
Prekročenie štátnej hranice sa musí uskutočniť na hraničných priechodochurčených pre medzinárodný
styk.
2. Oslobodenie od vízovej povinnosti podľa článku l sa vzťahuje na pobyt, nepresahujúci
deväťdesiat (90) dní.
Ak predpokladaný pobyt presiahne deväťdesiat (90) dní, musia alžírski a slovenskí držitelia
diplomatických alebo služobných pasov splniť formality, potrebné na vydanie víza, umožňujúceho
pobyt na území štátu druhejzmluvnej strany.

I

i

'j

3. Vedúci a členovia personálu diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaní u
druhej zmluvnej strany, ako aj členovia ich rodín ak s nimi žijú v spoločnej domácnostia sú držiteľmi
diplomatickýchalebo služobných pasov, využívajú víza, uvedené v bode 2, až do konca ich služobného
vyslania,
4. Úkony spojené s vydaním víz uvádzaných v bodoch 3 a 4 sú bezplatné. Rovnako je ich
udelenieoslobodenéod akýchkoľvek poplatkova daní, ktoré sa zvyčajne pri ich vydávaní vyberajú.
5. Táto dohoda neobmedzuje právo každej zo zmluvných strán odmietnuť vstup alebo skrátiť
povolenie na pobyt na svojom území občanom druhej strany, ktorých prítomnosť považuje za
nežiadúcu,
6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne pozastaviť vykonávanie
tejto dohody. V takomto prípade bude o pozastavení vykonávania dohody druhá zmluvná strana
informovaná diplomatickou cestou a to v lehote do tridsať (30) dní. Za rovnakých podmienok sa
oznamuje aj zrušenie rozhodnutiao pozastavenívykonávania dohody.
7. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a
služobných pasov. Rovnako sa druhej zmluvnej strane oznámia aj ich prípadné zmeny a to v lehote
tridsať (30) dní pred ich uvedenímdo používania.
8. Zmluvné strany si diplomatickou cestou ~menia texty svojich vnútroštátnych predpisov,
upravujúcich podmienky vydávania diplomatickýchalebo služobných pasov. Pokial' by došlo k zmene
týchto predpisov, bude o tom diplomatickou cestou vyrozumená druhá zmluvná strana a to v lehote
tridsať (30) dní pred nadobudnutímúčinnostizmenenéhotextu.
9. Táto dohoda podlieha schvaľovaniu v súlade s vnútornýmiprávnymi oboch zmluvných strán
a nadobudneplatnosť tridsiatym (30) dňom od doručenia neskoršej nóty oznamujúcej splnenie týchto
podmienokdruhej zmluvnej strane.
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Túto dohodu môže vypovedať každá zmluvná strana. V takomto prípade dohoda stráca platnosť
šesťdesiatym (60) dňom odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvmj strane.

Navrhujem Vám, aby tento list a Vaša odpoved' tvorili dohodu medzi našimi vládami.
Budem vám vďačný za láskavé potvrdenie Vášho súhlasu s horeuvedenými ustanoveniami.
Prijmite prosím, Vážená pani ministerka, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Minister zahraničných vecí
Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky
Ahmed A TTAF
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Bratislava, 22. apríla 1998

Pán minister,

Vaším listom zo dňa 22. apríla 1998 ste mi láskavo oznámilinásledovné:

"Pani ministerka,
majúc na zreteli dobré vzťahy existujúce medzi našimi krajinamia so zreteľom na želanie oboch našich
vlád napomáhať ich ďalšiemu rozvoju, mám česť navrhnúť Vám nasledovné:
1. Alžírsky a slovenskí občania, držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov
môžu vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať ním alebo ho opúšťať bez VÍZ.
Prekročenie štátnej hranice sa musí uskutočniť na hraničných priechodochurčených pre medzinárodný
styk.
2. Oslobodenie od vízovej povinnosti podľa článku 1 sa vzťahuje na pobyt, nepresahujúci
deväťdesiat (90) dní.
Ak predpokladaný pobyt presiahne deväťdesiat (90) dní, musia alžírski a slovenskí držitelia
diplomatických alebo služobných pasov splniť fonnality, potrebné na vydanie víza, umožňujúceho
pobyt na území štátu druhejzmluvnej strany.
3. Vedúci a členovia personálu diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaní u
druhej zmluvnej strany, ako aj členovia ich rodín ak s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú držiteľmi
diplomatických alebo služobných pasov, využívajú víza, uvedenév bode 2, až do konca ich služobného
vyslania.
4. Úkony spojené s vydaním víz uvádzaných v bodoch 3 a 4 sú bezplatné. Rovnako je ich
udelenieoslobodenéod akýchkoľvek poplatkov a daní, ktoré sa zvyčajne pri ich vydávaní vyberajú.
5. Táto dohoda neobmedzuje právo každej zo zmluvných strán odmietnuť vstup alebo skrátiť
povolenie na pobyt na svojom území občanom druhej strany, ktorých prítomnosť považuje za
nežiadúcu.
6. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne pozastaviť vykonávanie
tejto dohody. V takomto prípade bude o pozastavení vykonávania dohody druhá zmluvná strana
informovaná diplomatickou cestou a to v lehote do tridsať (30) dní. za rovnakých podmienok sa
oznamuje aj zrušenie rozhodnutiao pozastavení vykonávania dohody.
7. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a
služobných pasov. Rovnako sa druhej zmluvnej strane oznámia aj ich prípadné zmeny a to v lehote
tridsať (30) dní pred ich uvedenímdo používania.
8. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia texty svojich vnútroštátnych predpisov,
upravujúcich podmienky vydávania diplomatických alebo služobných pasov. Pokial' by došlo k zmene
týchto predpisov, bude o tom diplomatickou cestou vyrozumená druhá zmluvná strana a to v lehote.
tridsať (30) dní pred nadobudnutímúčinnostizmenenéhotextu.
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9. Táto dohodapodlieha schvaľovaniu v súlade s vnútornýmiprávnymi oboch zmluvných strán
a nadobudne platnosť tridsiatym (30) dňom od doručenia neskoršej nóty oznamujúcej splnenie týchto
podmienokdruhejzmluvnej strane.
Túto dohodu môže vypovedať každá zmluvná strana. V takomto pripade dohoda stráca platnosť
šesťdesiatym (60) dňom odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnrj strane.

Navrhujem Vám, aby tento list a Vaša odpoveď tvorili dohodu medzi našimi vládami.
Budem vám vďačný za láskavé potvrdenie Vášho súhlasu s horeuvedenými ustanoveniami.
Prijmite prosím, Vážená pani ministerka, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Minister zahraničných vecí
Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky
Ahmed A TT AF"

Mám česť Vám potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s horeuvedenými ustanoveniami.
Prijmite prosím, vážený pán minister, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Ministerka zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Zdenka KRAMPLOVÁ
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