
Rámcová dohoda č. SE-VOl-2022/002466-02 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.") 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
V zastúpení: 

( ďalej len „Objednávateľ") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH:? 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
štatutárny orgán: 

Spoločnosť je zapísaná: 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

(ďalej len „zmluva") 

medzi 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava - Staré Mesto 
00 151 866 
Štátna pokladnica 

Ing. Peter Kolenčík, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR, na 
základe plnej moci č.p.: SL-OPS-2022/001312-072 zo dňa 06.05.2022 

a 

Letisko Poprad-Tatry, a.s. 
Na letisko 100, 058 98 Poprad, Slovenská republika 
35912651 
SK2021915621 
VÚB Poprad 

Ing. Peter Dujava - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ 
Ing. Michala Klačmanová - člen predstavenstva 
v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, 
Oddiel: Sa, Vložka č. 10300/P 

(poskytovateľ a objednávateľ budú ďalej v tejto zmluve označovaní spoločne ako „zmluvné strany") 

--



, 

Preambula 

Objednávateľ je poskytovateľom služieb pre vlastnú potrebu (tzv. self-handling) v určenom rozsahu, má 
záujem spolupracovať s poskytovateľom a súčasne požaduje, aby všetky lety ním uskutočnené boli 
obsluhované výhradne zamestnancami poskytovateľa a jeho subdodávateľmi. 

Poskytovateľ, má záujem poskytovať služby pozemnej obsluhy pre lety uskutočnené objednávateľom za 
dohodnuté ceny v zmysle tejto zmluvy. 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi, pre lety ním uskutočnené, 
služby pozemnej obsluhy na letisku Poprad-Tatry, a.s. (ďalej len „služby"), ktoré sú podrobnejšie definované 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne a včas dodané služby prevziať a zaplatiť cenu 
dohodnutú v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

1.2 Poskytovateľ vykoná jednotlivé služby, špecifikované v ods. 1.1. tohto článku, na základe písomnej 
objednávky (t.j. návrhu na uzatvorenie čiastkovej zmluvy), pričom čiastková zmluva sa považuje za uzatvorenú 
doručením akceptácie poskytovateľa objednávateľovi (ďalej len 11čiastková zmluva"). Námietky poskytovateľa 
k písomnej objednávke sa považujú za nový návrh. V takom prípade je čiastková zmluva uzatvorená až 
doručením akceptácie nového návrhu objednávateľa poskytovateľovi bez námietok objednávateľa. 

1.3 Poskytovateľ aj objednávateľ môžu akceptácie (aj námietky) zasielať písomne, alebo elektronicky v lehote 
do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky alebo námietok. 

1.4 Ak poskytovateľ zistí potrebu vykonania určitej služby, ktorá nebola uvedená v písomnej objednávke, 
upovedomí o tom bez zbytočného odkladu objednávateľa (práce naviac). Práce naviac je poskytovateľ 
oprávnený vykonať až potom, čo ich objednávateľ písomne odsúhlasil. 

1.5 Písomná objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) presnú identifikáciu zmluvných strán,
b) špecifikáciu požadovaných služieb podľa ods. 1.1. tohto článku,
c) čas plnenia služieb, t. j. čas, kedy je poskytovateľ povinný nastúpiť na vykonanie služieb a čas, v

ktorom má poskytovateľ služby dokončiť,
d) poradové číslo objednávky objednávateľa,
e) ďalšie doplňujúce skutočnosti podľa uváženia objednávateľa,
f) dátum vystavenia objednávky a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.

1.6 V prípadoch, ktoré neznesú odklad, je objednávateľ oprávnený zadať poskytovateľovi objednávku telefonicky 
alebo e-mailom, na číslo alebo adresu oprávnenej osoby, uvedenej v záhlaví zmluvy. Písomnú objednávku 
vyhotoví objednávateľ dodatočne a bezodkladne ju zašle poskytovateľovi. 

1.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nebudú výslovne upravené v čiastkovej zmluve sa budú riadiť 
primerane ustanoveniami tejto zmluvy a v prípade absencie zmluvnej úpravy, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

Článok 2. 
Rozsah služieb pozemnej obsluhy a cena za ich poskytnutie 

2.1. Službami pre lety sa rozumejú služby uvedené v prílohe č .1 - Opisu predmetu zákazky tejto zmluvy, 
pozostávajúce zo zabezpečenia služieb potrebných na vybavenie príletu/odletu a nasledovného 
odletu/príletu toho istého lietadla podľa nasledujúcich bodov tohto článku zmluvy za uvedené 
jednotkové ceny. 

2.2. Podmienky uvedené v prílohe č. 1- Opisu predmetu zákazky tejto zmluvy upravujú rozsah štandardných 
služieb pozemnej obsluhy pre lety do 20 cestujúcich vrátane/nad 20 cestujúcich , pokiaľ nie je písomne 
dohodnuté a potvrdené inak, vybavované cez príslušný terminál. 



, 

2.3. Za služby uvedené v bode 2.1. tohto článku bude poskytovateľ účtovať jednotkové ceny uvedené 
v prílohe č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny tejto zmluvy. Ostatné služby budú účtované podľa cenníka 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

2.4. V prípade prázdneho odletu a prázdneho príletu lietadla v rámci letu budú služby pozemnej obsluhy 
poskytované v zmysle požiadavky objednávateľa v zmysle prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

Článok 3. 
Ostatné služby 

3.1. Všetky služby, ktoré nie sú uvedené v článku 2. tejto zmluvy a ktoré budú objednávateľovi poskytnuté na 
základe jeho predchádzajúcej písomnej objednávky, budú fakturované podľa príslušného cenníka v 
Prílohe č. 3. 

3.2. Využitie VIP salónika bude spoplatnené v zmysle Cenníka cenníka v Prílohe č. 3. 

3.3. Letiskové odplaty budú účtované v zmysle leteckej informačnej príručky AIP SR. 

3.4. O prevzatí služieb podľa čl. 2. a tohto článku tejto zmluvy spíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
písomný protokol o prevzatí služieb, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. 

3.5. Maximálny finančný limit stanovený pre túto zmluvu je vo výške 324 840,00,- € bez DPH. 

3.6. V prípade poskytnutia služieb s vadami, sa tieto poskytovateľ zaväzuje bezplatne odstrániť do 48 hodín 
od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o vadách poskytnutých služieb. 

Článok 4. 
Spoločný postup pri vybavení letov objednávateľa s cestujúcich 

4.1. Lety do 20 cestujúcich (vrátane) budú vybavované cez terminál všeobecného letectva, a to na odlet aj 
prílet, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak. 

4.2. Lety nad 20 cestujúcich budú vybavované cez hlavný letiskový terminál, a to na odlet aj prílet, pokiaľ 
nebude písomne dohodnuté inak. 

4.3. Objednávateľ zašle na oddelenie prevádzkový dispečing ops@airport-poprad.sk a predpokladaný plán 
letov na nasledujúci týždeň. 

4.4. Objednávateľ zašle jeden deň pred plánovanou prevádzkou na oddelenia v zmysle článku 4.3. požiadavku 
na denný rozsah služieb pozemnej obsluhy ku konkrétnym plánovaným letom. 

4.5. Objednávateľ zabezpečí zasielanie menného zoznamu cestujúcich pri letoch nad 20 cestujúcich 
minimálne 24 hodín vopred, a to na adresu/v airport@airport-poprad.sk a ops@airport-poprad.sk. Na 
adrese airport@airport-poprad.sk a stowing@bts.aero ops@airport-poprad.sk bude komunikovať aj 
prípadné zmeny v zozname cestujúcich. 

4.6. Zástupca objednávateľa bude pri letoch nad 20 cestujúcich vždy prítomný v hlavnom letiskovom 
termináli v zóne check-in minimálne počas vybavovacieho procesu, a to z dôvodu prípadnej zmeny 
v zozname cestujúcich a zabezpečenia plynulého vybavovacieho procesu. 

4.7. V prípade neskorého príchodu cestujúceho na let, ktorý je vybavovaný cez hlavný terminál, t. j. po 
uzatvorení check-in, bude na pokyn zástupcu objednávateľa možné cestujúceho/cestujúcich na let 
vybaviť a samostatne ho/ich previesť k lietadlu. Je potrebné, aby objednávateľ o tejto skutočnosti 
informoval oddelenie a špeciálne služby na kl. 3354, recepcie na kl. 3326 a oddelenie vybavenia 
cestujúcich/supervision na kl. 052 4311 4444, alebo handling všeobecného letectva 052 4311 430. 

----
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4.8. Pri vybavovaní letov objednávateľa do 20 cestujúcich cez terminál všeobecného letectva objednávateľ 
berie na vedomie, že nebude možné batožinu cestujúcich detekčne skontrolovať vopred, ale batožinu si 
cestujúci zoberú sami pri prechode detekčnou kontrolou. 

4.9. Poskytovateľ zabezpečí, aby informácia o letoch bola viditeľná na informačných tabuliach v letiskových 
termináloch, a to bez výnimky (číslo letu, destinácia, čas príletu/odletu). 

4.10. Postupy uvedené v tomto článku sú záväzné pre všetky lety objednávateľa, pokiaľ sa obe zmluvné strany 
nedohodnú písomne inak. 

4.11. Objednávateľ je povinný dodržiavať predpisy hraničnej a cudzineckej kontroly Policajného zboru 
a predpisy Finančnej správy SR. 

Článok S. 
Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi letiskové odplaty a ceny za služby pozemnej obsluhy, 
ktoré poskytovateľ poskytol flotile objednávateľa na základe tejto zmluvy a všetky ostatné služby dodané 
zo strany poskytovateľa v zmysle objednávky objednávateľa. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej odplaty platbou proti dokumentu. 
Dokumentom pre tento prípad sa rozumie faktúra poskytovateľa. Faktúra vystavená zo strany 
poskytovateľa musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
zmien. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších zmien a/alebo ak požadované náležitosti nie sú uvedené správne a/alebo v súlade s 
platnou legislatívou a/alebo nebude obsahovať prílohu, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť 
poskytovateľovi na opravu, pričom v takom prípade sa lehota splatnosti prerušuje okamihom vrátenia 
faktúry na opravu a jej plynutie pokračuje okamihom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
Prílohu faktúry tvorí písomný protokol o prevzatí služieb podľa čl. 3. bod 3.4. tejto zmluvy. 

5.3. Všetky vystavené a úplné faktúry obsahujúce náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy sú splatné do 30 
dní od ich doručenia objednávateľovi, na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5.4. DPH účtuje poskytovateľ vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase 
uskutočneného zdaniteľného obdobia. 

5.5. Poskytovateľ zašle vystavenú faktúru objednávateľovi elektronicky vo formáte PDF na e-mailovú adresu, 
určenú objednávateľom pre tieto účely v bode 5. 7. tohto článku Zmluvy. 

5.6. V zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o DPH" )  sa elektronickou faktúrou rozumie faktúra, ktorá obsahuje údaje 
podľa§ 74 zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Elektronická faktúra, 
ktorá spÍňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 74 zákona o DPH sa považuje za daňový doklad, teda je 
plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. 

5. 7. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj výslovný súhlas s elektronickým doručovaním faktúr 
v zmysle§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. 
V prípade zmeny e-mailovej adresy uvedenej v tejto zmluve ako adresa pre doručovanie elektronických 
faktúr, je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi pre tieto účely novú e-mailovú adresu, a to 
najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa kedy ku zmene došlo. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto 
prípade nie je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve, ale postačí len jednostranné oznámenie novej e
mailovej adresy objednávateľom elektronicky na e-mailovú adresu poskytovateľa: ops@airport
poprad.sk a faktury@airport-poprad.sk a následne aj písomne na adresu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

5.8. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú okamihom odoslania e-mailovej správy zo strany 
poskytovateľa na elektronickú adresu objednávateľa; v prípade pochybností sa elektronická faktúra 
považuje za doručenú uplynutím dvoch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej 
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faktúry objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu objednávateľa. 

5.9. Objednávateľ je oprávnený vrátiť elektronickú faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez 

zaplatenia, len ak neobsahuje niektorú z náležitostí, ustanovenú všeobecne záväzným právnym 

predpisom alebo označenie banky a čísla účtu poskytovateľa alebo ak je faktúra vystavená v rozpore so 

Zmluvou, pričom objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade plynie nová lehota 

splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.10. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, ak poškodenie alebo neúplnosť 

údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití Internetu. Poskytovateľ ďalej 

nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného alebo nedostatočného pripojenia objednávateľa 

do siete Internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k objednávateľovi alebo z iných 

dôvodov, pre ktoré sa objednávateľovi nepodarilo nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k Internetu. 

5.11. Zaslanie tej istej elektronickej faktúry bude poskytovateľ opakovať najviac 3-krát. Ak ani po opakovaných 

pokusoch nebude možné z dôvodov na strane objednávateľa zaslať niektorú elektronickú faktúru na 

poslednú známu e-mailovú adresu, zašle poskytovateľ objednávateľovi faktúru poštou, pričom ho 

zároveň upovedomí o nemožnosti zaslať faktúru elektronicky a vyzve ho na odstránenie vzniknutého 

nedostatku, prípadne na oznámenie novej e-mailovej adresy. 

5.12. Fakturácia letiskových odplát a služieb pozemnej obsluhy bude uskutočnená lx mesačne, a to za obdobie 

jedného kalendárneho mesiaca. 

Článok 6. 
Zodpovednosť za škodu 

6.1. V prípade že objednávateľovi vznikne škoda spôsobená poskytovateľom, poskytovateľ sa túto škodu 

zaväzuje v plnom rozsahu objednávateľovi nahradiť. 

Článok 7. 
Riešenie sporov 

7.1 Táto zmluva a záväzky vyplývajúce z nej sa riadia právnym poriadkom SR. Všetky spory budú riešené 

v prvom rade dohodou zmluvných strán. 

Článok 8. 
Sankcie 

8.1. V prípade, že je poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím služby podľa tejto zmluvy, má objednávateľ 

právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služby, s 

poskytnutím ktorej je Predávajúci v omeškaní. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti podľa tejto zmluvy, má 

poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa z omeškania v zákonom stanovenej výške. 

8.3 V prípade omeškania poskytovateľa s odstránením vady služby podľa čl. 3. bod 3.6 tejto zmluvy má 

objednávateľ právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

vadnej služby. 

Článok 9. 
Trvanie zmluvy a jej zrušenie 

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 4 roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do 

vyčerpania finančného limitu podľa čl. 3 bod 3.5 tejto zmluvy. 

9.2. Táto zmluva a/alebo čiastková zmluva môže byť ukončená: 



, 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení

zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti

so zmluvou,

b) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov, ktoré stanovuje zákon (najmä§ 19 zákona č. 343/2015

Z. z.) alebo táto zmluva,

c) písomným odstúpením od čiastkovej zmluvy podľa bodu 9.8. tohto článku zmluvy,

d) písomnou výpoveďou zmluvy podľa bodu 9.9. tohto článku zmluvy.

9.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a/alebo čiastkovej zmluvy v prípade, ak: 

a) proti poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,

b) poskytovateľ vstúpil do likvidácie,

c) objednávateľ mal tri a viac reklamácii k poskytnutým službám,

d) poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo čiastkovou zmluvou a/alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu objednávateľa toto

konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,

e) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti

podľa§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,

f) poskytovateľ nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora

alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,

9.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a/alebo čiastkovej zmluvy v prípade, ak objednávateľ 

poruší zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr viac ako tridsať 

(30) dní po lehote jej/ich splatnosti.

9.5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné 

doručením druhej zmluvnej strane. 

9.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa voľby práva a nesenia sporov. 

Odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia 

druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení od tejto zmluvy si zmluvné strany ponechajú doterajšie plnenia. 

Objednávateľ určí spôsob vysporiadania ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku 

zmluvy. 

9.7. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej 

týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa pre účely tejto zmluvy 

považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy značného 

rozsahu majúce súvislosť s predmetom zmluvy, štrajky a pod. Za vyššiu moc sa však nepovažujú napr. 

výpadky vo výrobe, prerušenie . dodávok energií, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok od 

subdodávateľov a zásahy orgánov verejnej moci alebo nezískanie úradných povolení 

9.8. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od čiastkovej zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade 

odstúpenia výlučne od čiastkovej zmluvy, zostáva táto zmluva naďalej v platnosti bez zmien a práva a 

povinnosti zmluvných strán, ktoré z čiastkovej zmluvy vznikli ku dňu odstúpenia, sa primerane spravujú 

touto zmluvou resp. v prípade absencie zmluvnej úpravy všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak 

však dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy, zanikajú súčasne práva a povinnosti aj z čiastkovej zmluvy 

(ktorej záväzky nezanikli niektorým z právom aprobovaných spôsobov zániku záväzkov). Práva a 

povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli do času odstúpenia, sa riadia touto zmluvou resp. v prípade 

absencie zmluvnej úpravy všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

9.9. 

9.9. 

Objednávateľ právo vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v 3-mesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola poskytovateľovi 

doručená výpoveď. 

p,e pcí pad, že o íektocé , ustaoo,eo i tejto ,ml U"'I, ,esp. oíekto,é , jej ,edľajlích ustaoo,eoí
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v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť 
ostatných ustanovení tejto zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia 
bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac 
približuje účelu sledovanému touto zmluvou. 

Článok 10. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje, týkajúce sa každej z nich sú pravdivé, v súlade so skutočným 
stavom a zaväzujú sa vzájomne sa informovať o akejkoľvek zmene údajov tu uvedených bez zbytočného 
odkladu po tom, čo k takejto zmene došlo. Obe zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej strane 
všetky údaje a informácie potrebné na právne uplatnenie všetkých práv vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli,. že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
zmluvy, si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. 
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä 
výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie. 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že adresou na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy bude adresa sídla 
alebo korešpondenčná adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, ibaže zmluvná strana oznámi druhej 
zmluvnej strane zmenu svojej adresy, podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. V takom prípade sa za 
adresu, určenú na doručovanie, považuje táto oznámená adresa. Odosielajúca zmluvná strana nenesie 
prípadné právne následky spojené s nedodržaním oznamovacej povinnosti adresáta v zmysle tohto 
bodu zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť náležité preberanie zásielok na uvedenej adrese. 
V prípade neprevzatia zásielky sa prejav vôle jednej zmluvnej strany, adresovaný druhej zmluvnej 
strane, považuje za doručený tretím (3.) dňom od uloženia neprevzatej zásielky u doručovateľa. To platí 
aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana so zásielkou neoboznámila alebo sa v mieste doručenia 
nezdržiava, s výnimkou prípadu, ak sa zmluvná strana so zásielkou nemohla oboznámiť v dôsledku 
pochybenia zo strany doručovateľa. 
V prípade nedoručiteľnej neuloženej zásielky sa zásielka považuje za doručenú dňom jej vrátenia zo 
strany doručovateľa odosielateľovi. 
Odstúpenie alebo výpoveď zmluvy (ak to zmluva alebo zákon pripúšťa) sa môže druhej zmluvnej strane 
oznámiť len formou zásielky s doručenkou. Predchádzajúce ustanovenia platia pre tento prípad 
obdobne. 
Pri ostatných spôsoboch doručovania (doručenie zaslaním faxovej alebo e-mailovej správy) ktoré 
neobsahujú právny úkon a slúžia len na účely urýchlenia vzájomnej komunikácie zmluvných strán, sa 
tieto považujú za dôjdené vytlačením potvrdenia o odoslaní faxovej správy z technického zariadenia 
odosielateľa alebo zobrazením potvrdenia o odoslaní e-mailovej správy na technickom zariadení 
odosielateľa. Týmto spôsobom (tzn. s uplatnením fikcie doručenia) je vylúčené adresovanie a 
doručovanie: 

(i) písomností, obsahujúcich prejavy vôle zmluvných strán, ktoré sú uvedené v bode 10.2. tohto
článku;

(ii) ostatných písomností, ktoré majú u ich adresáta vyvolať právne účinky (tzn. zakladať, meniť
alebo rušiť práva alebo povinnosti);

tieto písomnosti musia byť adresátovi riadne doručené. 

10.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR. 

10.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy aj dokumentov, na ktoré sa odvoláva. 

10.6. 

Tiež vyhlasujú, že ich vôľa bola slobodná a vážna, že zmluva je vyjadrená dostatočne určito 
a zrozumiteľne a bola uzavretá podľa zásad dobrých mravov a poctivého obchodného styku. 

Táto ,m 1 ,va je vyhotovená v štyrnch { 4) oclglnáloch, po dvoch 121 pce každú ,o ,m l,v2 / 
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10. 7. Ak na inom mieste zmluvy nie je uvedené inak, akékoľvek zmeny a/alebo doplnky tejto zmluvy je možné 
uskutočniť len vo forme písomných, riadne očíslovaných dodatkov k nej, podpísaných štatutárnym 
orgánom príslušnej zmluvnej strany, prípadne zmluvnou stranou/zmluvnými stranami splnomocnenou 
osobou, pričom táto plná moc musí byť v takom prípade súčasťou listiny o právnom úkone, ktorý 
splnomocnená osoba vykonala. 

10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie úrad vlády Slovenskej 
republiky, a to v zmysle§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
Zmluvu zverejní objednávateľ. 

10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1-Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 - štruktúrovaný rozpočet ceny 
Príloha č. 3 -Cenník služieb letiska Poprad -Tatry a.s. 
Príloha č. 4 -čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 

V Bratislave dňa: V ..................................... dna: 20 •

---------------------- 7·- - -----------
Ing. Peter KolenČík

generálny riaditeľ sekcie 
ekonomik MV SR 

Ing. Peter Dujava 

predseda predstavenstva 
Letisko Poprad-Tatry, a. s. 

Ing. Michala Klačmanová 

člen predstavenstva 
Letisko Poprad-Tatry, a. s. 



Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 



Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky pre časť 2 - Letisko Poprad 

Balík služieb odbavenia leteckej techniky na letisku Poprad 

Zabezpečenie podpory letovej prevádzky a prepravy ústavných činiteľov lietadlami a vrtuľníkmi LÚMV SR. 

Predmetom zákazky je balík služieb odbavenia leteckej techniky na Letisku Poprad. 
Službami, vykonávanými poskytovateľom sa rozumejú nasledovné činnosti: 

1. Rozsah pozemnej obsluhy pre lety do 20 cestujúcich (vrátane), pokiaľ nie je písomne dohodnuté a

potvrdené inak, vybavované cez letiskový terminál:

• Administratíva a dohľad:
- pomoc objednávateľovi v jeho činnosti príslušným spôsobom;
- služby súvisiace s dohľadom pred, počas a po odlete lietadla a ostatné administratívne služby

požadované objednávateľom;
- zhromažďovanie, odosielanie a prijímanie všetkých správ, súvisiace s obsluhou poskytnutou

poskytovateľom;
- informovanie všetkých zainteresovaných strán o zabezpečení letu objednávateľa;
- zabezpečenie vhodných prostriedkov komunikácie medzi pozemnou stanicou a

objednávateľom (letiskový dispečing - lietadlo);
• Vybavenie cestujúcich:

- asistencia pri odlete a prílete, transfere alebo tranzite cestujúcich;
- asistencia cestujúcim pri prechode cez pasovú a bezpečnostnú kontrolu pred odletom lietadla

a cez pasovú kontrolu v prípade príletu lietadla;
- preprava cestujúcich a batožín z/do lietadla a do/z terminálu (lx prílet, lx odlet);
- zabezpečenie bezpečnostnej prehliadky členov posádky, cestujúcich a batožiny, v prípade

potreby fyzickej prehliadky osôb a batožiny;
• Vybavenie lietadla na ploche a iné:

- sprostredkovanie výkonu plnenia lietadla leteckými pohonnými látkami;
- zabezpečenie kontroly prístupu k lietadlu;
- nástup/výstup cestujúcich do/z paluby lietadla, nakladanie a vykladanie lietadla, vrátane·

zabezpečenia a prevádzky vhodných prostriedkov;
- preprava batožiny medzi lietadlom a terminálom;
- ťahanie a vytláčanie lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpečenie a prevádzky vhodných

zari.adení na vyžiadanie;
- vypúšťanie a napúšťanie toaliet;
- zabezpečenie plnenia pitnou vodou
- zabezpečenie ubytovania pre posádky LÚMV.

Typ lietadla 

A319 

FlOO 

2. Rozsah štandardných služieb pozemnej obsluhy pre lety nad 20 cestujúcich vybavované cez letiskový

terminál:

• Administratíva a dohľad:
- pomoc objednávateľovi v jeho činnosti príslušným spôsobom;
- služby súvisiace s dohľadom pred, počas .a po odlete lietadla a ostatné administratívne služby

požadované objednávateľom;
- zhromažďovanie, odosielanie a prijímanie všetkých správ, súvisiace s obsluhou poskytnutou

poskytovateľom;
- informovanie všetkých zainteresovaných strán o zabezpečení letu objednávateľa;
- zabezpečenie vhodných prostriedkov komunikácie medzi pozemnou stanicou a

objednávateľom (letiskový dispečing - lietadlo).
• Vybavenie cestujúcich a batožín:

I 



Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky pre časť 2 - Letisko Poprad 

• 

- asistencia pri odlete a prílete, transfere alebo tranzite cestujúcich vrátane kontroly dokladov, 
zapísania batožiny a jej preprava do triediarne;

- manipulácia s batožinou v triediarni, jej príprava na odlet, ako aj preprava batožiny po prílete
z triediarne na miesto výdaja;- nakladanie a vykladanie batožiny na/zo zariadenia určeného
na jej premiestnenie do triediarne a naopak;

- nakladanie a vykladanie tovaru do/z lietadla
- preprava cestujúcich a batožín z/do lietadla a do/z terminálu (lx prílet, lx odlet);
- zabezpečenie bezpečnostnej prehliadky členov posádky, cestujúcich a batožiny, v prípade

potreby fyzická prehliadka osôb a batožiny;
- Vybavenie lietadla na ploche a iné:
- sprostredkovanie výkonu plnenia lietadla leteckými pohonnými látkami;
- nástup/výstup cestujúcich do/z paluby lietadla, nakladanie a vykladanie lietadla, vrátane

zabezpečenia a prevádzky vhodných prostriedkov;
- ťahanie a vytláčanie lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpečenie a prevádzky vhodných

zariadení na vyžiadanie;
- vypúšťanie a napúšťanie toaliet;
- zabezpečenie plnenia pitnou vodou;
- zabezpečenie kontroly prístupu k lietadlu a vyhradeným oblastiam
- zabezpečenie ubytovania pre posádky LÚMV.

Typ lietadla 

A319 

FlOO 

3. Rozsah pozemnej obsluhy pre lety do 20 cestujúcich (vrátane), pokiaľ nie je písomne dohodnuté a

potvrdené inak, vybavované cez hlavný terminál:

• Administratíva a dohľad:
- pomoc objednávateľovi v jeho činnosti príslušným spôsobom;
- služby súvisiace s dohľadom pred, počas a po odlete vrtuľníka a ostatné administratívne služby

požadované objednávateľom;
- zhromažďovanie, odosielanie a prijímanie všetkých správ, súvisiace s obsluhou poskytnutou

poskytovateľom;
- informovanie všetkých zainteresovaných strán o zabezpečení letu objednávateľa;
- zabezpečenie vhodných prostriedkov komunikácie medzi pozemnou stanicou a

objednávateľom (letiskový dispečing - vrtuľník);
• Vybavenie cestujúcich:

- asistencia pri odlete a prílete, transfere alebo tranzite cestujúcich;
- asistencia cestujúcim pri prechode cez pasovú a bezpečnostnú kontrolu pred odletom

vrtuľníka a cez pasovú kontrolu v prípade príletu vrtuľníka;
- preprava cestujúcich a batožín z/do vrtuľníka a do/z terminálu (lx prílet, lx odlet);
- zabezpečenie bezpečnostnej prehliadky členov posádky, cestujúcich a batožiny, v prípade

potreby fyzickej prehliadky osôb a batožiny;
• Vybavenie vrtuľníka na ploche a iné:

- sprostredkovanie výkonu plnenia lietadla leteckými pohonnými látkami;
- zabezpečenie kontroly prístupu k vrtuľníku;
- nástup/výstup cestujúcich do/z paluby vrtuľníka, nakladanie a vykladanie vrtuľníka, vrátane

zabezpečenia a prevádzky vhodných prostriedkov;
- preprava batožiny medzi vrtuľníkom a terminálom;

- zabezpečenie ubytovania pre posádky LÚMV s čo najkatšou dobou dojazdu

- zabezpečenie hangárovania vrtuľníka, podľa požiadaviek objednávateľa.

Typ vrtuľníka 

Bell 429 
Mi 17 



Príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny 



Balík služieb odbavenia leteckej techniky na letisku Poprad 

Jednotková Cena za požadovaný Predpokladaná početnosť 

Typ lietadla Počet cestujúcich Terminál rozsah pozemnej obsluhy v EUR pozemnej obsluhy za 48 

bez DPH mesiacov 

A319 do 20 (vrátane) Hlavný terminál  

A319 21 + Hlavný terminál  

FlOO do 20 (vrátane) Hlavný terminál   

FlOO 21 + Hlavný terminál  

Bell 429 do 20 (vrátane) Hlavný terminál  

Mi17 do 20 (vrátane) Hlavný terminál  

Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH 

DPH 20% 

Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH 

Poznámka: 

*V prípade ubytovania posádky, alebo cestujúcich v hoteloch bude predpokladana cena za osobu a noc 50.-€ plus 10% provízia podľa

cenníka letiska TAT.

** Plnenie JET Al nie je zahrnuté v cene ponuky.

*** V kategórii lietadliel sa účtuje jednotková cena na let. 

*** V kategórii vrtuľníky sa účtuje jednotková cena na deň. 

Celková cena za 

predpokladaný počet 

pozemnej obsluhy/ 

typ lietadla 

 

 

 

 

 

**** V prípade, ak počet letových dní pri vrtuľníkoch Bell 429 a Mi 17 za kalendárny rok prekročí viac ako 26 5, tak z každého ďalšieho letového 

dňa bude poskytnutá zľava z handlingového poplatku vo výške 50%. 



Balík služieb odbavenia leteckej techniky na letisku Poprad 
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Typ lietadla Počet cestujúcich Terminál 

A319 do 20 (vrátane) Hlavný terminál 

A319 21+ Hlavný terminál 

FlOO do 20 (vrátane) Hlavný terminál 

F100 21+ Hlavný terminál 

Bell 429 do 20 (vrátane} Hlavný terminál 

Mi17 do 20 (vrátane) Hlavný terminál 

Jednotková Cena za požadovaný 

rozsah pozemnej obsluhy v EUR 
bez DPH 

·. 

.. 

Predpokladaná. početno�ť 

pozemnejobsluhy za 48 

mesiacov 

Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH 

DPH 20% 

Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH 

Poznámka: 

*V prípade ubytovania posádky, alebo cestujúcich v hoteloch bude predpokladana cena za osobu a noc 50.-€ plus 10% provízia podľa

cenníka letiska TAT.

** Plnenie JET Al nie je zahrnuté v cene ponuky. 

*** V kategórii lietadliel sa účtuje jednotková cena na let. 

*** V kategórii vrtuľníky sa účtuje jednotková cena na deň. 

, Celkovácena za 

.. ' 

predpokladaný počet 

pozemnej obsluhy / 

typ lietadla 

 

 

 

 

**** V prípade, ak počet letových dní za kalendárny rok prekročí viac ako 26 5, tak z každého ďalšieho letového dňa bude poskytnutá zľava 

z handlingového poplatku vo výške 50%. 



Príloha č. 3 - Cenník služieb letiska Poprad - Tatry a.s. 





1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento cenník je dokument slúžiaci pre interné účely Letiska Poprad-Tatry, ktorý obsahuje výpo

čet poplatkov za služby poskytované klientom a obchodným partnerom Letiska Poprad-Tatry. 

Všetky ceny a sadzby sú uvedené bez akýchkoĽvek daní a sadzby dane platia podĽa daňových 

zákonov a všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Prípadné spory týka

júce sa cien/poplatkov alebo iné spory vyplývajúce z uplatňovania sadzobníka poplatkov sa ria

dia platnými všeobecne právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

'< 1 " o, " 

Spracoval:, 

RiaditeĽ 

Obchodno/Prevádzkového 

úseku 

Vedúca Dispečingu 
a Handlingu 

Schválil 1 J?reč:Jstavenštvo: 

Výkonný riaditel 
Predseda predstavenstva 

Člen predstavenstva 

--···---·--- �-·-

1 

 

. 

01.01.2022 

·-�-------

01.01.2022 



2. OBSAH

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ................................................................................................ 1 

-2. OBSAH .................................................................................................................................... 2 

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ................................................................................................ 3 

4. LETISKOVÉ ODPLATY ........................................................................................................ 4 

4.1 PRISTÁVACIE ODPLATY ................................................................................. ,_ ................................. 4 

4.2 PARKOVACIE ODPLATY ................................................................................................................... 5 

4.3 ODPLATY ZA POUŽITIE LETISKA CESTUJÚCIMl. ......................................................................... 6 

4;4 HLUKOVÝ POPLATOK ....................................................................................................................... 6 

4.5 BEZPEČNOSTNÝ POPLATOK ........................................................................................................... 6 

4.6 NOČNÝ POPLATOK ............................................................................................................................ 7 

4.6.1 Nočný poplatok za let .................................................................................................................................... 7 

-5� POPLATKY ZA HANDLING ................................................................................................ 8 

5.1 VŠEOBECNÉ POPLATKY LETO ........................................................................................................ 8 

5.2 VŠEOBECNÉ POPLATKY ................................................................................................................... 9 

5.2.1 Traffic handling ............................................................................................................................................. 10 

5.2.2 Ramp handling .............................................................................................................................................. 10 

5.2.3 Poplatky za hangárovanie ......................................................................................................................... 11 

5.2.5Predlženie prevádzkových hodín ............................................................................................................ 12 

POPLATKY ZA OBCHODNÉ LETY ................................................................................................. 13 

Cena za charterové lety .................................................................................................................... 13 

SERVISNÉ POPLATKY ............................................................................ 15 

........................................................ · ....................................................................... 19 

PLATBY ................................................................................................................ 19 

· ,

- \�',, � \'· . t



3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Letisko Poprad-Tatry je verejné medzinárodné letisko určené pre pravidelnú a nepravidelnú leteckú 

dopravu. Od 01.01.2005 ho prevádzkuje Letisko Poprad-Tatry, a.s. 

ICAO code: LZTT IATA code: TAT Klasification ICAO: 4C 

Prevádzkové hodiny na letisku TAT sú zverejnené v AIP SR alebo v platných NOTAMoch. 

V prípade potreby budú handlingové služby poskytované aj mimo štandardných prevádzkových hodín 

letiska len v prípade, že aktuálne podmienky na letisku umožnia poskytnúť požadované služby. Po

skytovanie handlingových služieb mimo štandardných prevádzkových hodín bude možné len na zá

klade písomnej žiadosti vystavenej dopravcom podĽa podmienok uvedených v tomto cenníku. 

Požiarna kategória počas prevádzkových hodín je CAT5. Akékotvek zmeny požiarnej kategórie letiska 

(upgrade/downgrade) budú oznámené dopravcom a budú zverejnené správou NOTAM. 

n 

e.;..mail: 

SITA 

AFTN 

?=: !)s
,_,
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Elektronické/telexové adt�S\' letiska: 

airport@airport-poprad.sk 

TATOP7X 

LZTTYDYX 

,.. " _,, < 
,� 

," 

Kontaktná poštová adresa: Letisko Poprad-Tatry, a. s. 

Na letisko 100, 058 98 Poprad 

Slovak republic 

spoločnosť Letisko Poprad-Tatry a.s.je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Pre

sa, číslo vložky: 10300/P. 

35 912 651 

2021915621 

SK2021915621 

Všeobecná úverová banka, a. s., Poprad 

sadzby a ceny sú uvedené bez DPH. V zmysle platných zákonov sa u prevádzkovateťov 

>< j<\ ue,cacnel: ulatňuje zdanenie vo výške 20%. 

,: _ ____... 



M LETISKOVÉ OD PLA TY 

4.Í PRISTÁVACIE ODPLATY

Základom pre výpočet pristávacích odplátje maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) lietadla udávaná 

výrobcom lietadla, prípadne priemerná hodnota všetkých modifikácií alebo verzií používaných jednot

livými prevádzkovatel'.mi lietadiel. 

Poplatok za tonu maximálnej vzletovej hmotnosti {MTOW) lietadla: 

Vnutroštátny 

Medzinárodný 

 

Cvičné lety 

Odplaty za cvičné pristátia sú uvedené v ods. GEN 4.1.1.3.2. Ak sú odplaty definované percentuálne, 

základom pre výpočet odplát pre zahraničného prevádzkovateĽa sú platné sadzby pristávacích odplát 

pre medzinárodnú dopravu a základom pre výpočet odplát pre vnútroštátneho prevádzkovatel'.a sú 

platné sadzby pristávacích odplát pre vnútroštátnu prepravu. Odplaty za pristátie sa počítajú za kaž

dé úplné pristátie, dotyk a vzlet alebo cvičný prelet počas cvičného letu. 

PrevádzkovateĽ lietadla písomne informuje prevádzkovateta letiska o počte pristátí a pohybov a počte 

cvičných preletov počas cvičného letu najmenej 24 hodín po ukončení letu. 

Odplaty za tréningové lety sa účtujú ako touch-and-go. Prevádzkovatet letiska je oprávnený účtovať 

u .jednotlivých prevádzkovateĽov Lietadiel špeciálne poplatky za cvičné pristátia (pre série letov a 

prípadne poskytnúť primeranú zĽavu, ak je to výhodné pre obe strany (napr. časová sadzba). 

70% sadzba - plné pristátie 

35% sadzba - letmé pristátie 

Lety uskutočňované výlučne na dopravu na oficiálnej ceste vládnuceho panovníka a jeho/jej 

najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a vládnych ministrov. Vo všetkých prípadoch 

musí byť tento stav uvedený v letovom pláne. 

Pátracie a záchranné lety schválené príslušným orgánom SAR. 

4-
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Láklado.m pre výpočet odplát za parkovanie je maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) lietadla a doba 

::,aazoa sa určuje za každú hodinu a tonu (aj začatú) maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla, pri me

dzinárodných aj vnútroštátnych letoch. 

medzinárodné a vnútroštátne: 

- prvá hodina parkovania pre lietadlá s MTOW do 4 t vrátane

- prvá dve hodiny parkovania pre Lietadlá s MTOW nad 4 t

Od parkovacích odplát sú oslobodené tieto lety: 

• Lety uskutočňované výlučne na dopravu na oficiálnej ceste vládnuceho panovníka a jeho/jej

najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a vládnych ministrov. Vo všetkých prípadoch

musí byť tento stav uvedený v letovom pláne.

• Pátracie a záchranné lety schválené príslušným orgánom SAR.

LÁ 
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POUŽITIE LETISKA CESTUJÚCIMI 

J mPrl7inárodnej a vnútroštátnej pravidelnej a nepravidelnej leteckej doprave zaplatí prevádzkovatet 
za každého odlietajúceho cestujúceho: 

parkovacích odplát sú oslobodené tieto lety: 

• Lety uskutočňované výlučne na dopravu na oficiálnej ceste vládnuceho panovníka a jeho/jej

najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a vládnych ministrov. Vo všetkých prípadoch

musí byť tento stav uvedený v letovom pláne.

• Pátracie a záchranné lety schválené príslušným orgánom SAR.

I 
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poplatok za let 

\/;.7imnpi.c:P7AnP (od 1. NOV do 31. MAR} po 16:00 miestneho času bude účtovaný nočný príplatok za 

od 2 OOO 

4 000 

4 001 - 10 OOO 

10 001 - 20 OOO 

20 001 - 32 OOO 

40 OOO 

58 OOO 

80 OOO 

100 OOO 

150 OOO 

200 OOO 

a viac 

/2 ;,ffi/J/) ;_., 7



ZA HANDLING 

POPLATKY LETO 

orn,n,r,.,,..., a handlingová asistencia je súhrn služieb poskytovaných leteckému dopravcovi. Nasledu

poplatky sú nedeliteťné a platia sa v plnej výške, aj keď sa použije len časť služby. Do

služby budú poskytované podta jednotného zoznamu služieb. 

PLATNÉ OD 01APR DO 310KT 

' 
. 

' 

" " ' 

MTO\M (kg) '. , ·, IT"RAEEI@ , , RAMB 
� � - ""' � "' �� 

� 
t ' ' 

do 2 OOO 

4 OOO 

10 OOO 

20 OOO 

32 OOO 

40 OOO 

58 OOO 

80 OOO 

100 OOO 

150 OOO  

200 OOO 

a viac 

 

 



Lť.,>} ';T XTí:i;-;hnid-� a handlingová asistencia je súhrn služieb poskytovaných leteckému dopravcovi. Nasledu

poplatky sú nedelitetné a platia sa v plnej výške, aj keď sa použije len časť služby. O o

služby budú poskytované podta jednotného zoznamu služieb. 

"',"! . • . ' . 'c.� • ", . w J i • 

• 

,·· ·� • • �- - •• : •• • ••• ,,.,, •• i , • � " ,· ••• � .:.. � 0$ • 

M"ITOW (kg) ·· · · · . RA.M� . _· 

do 2 OOO 

4 OOO  

10 OOO 

20 OOO 

32 OOO 

40 OOO 

58 OOO 

80 OOO 

100 OOO 

150 OOO  

200 OOO 

a viac 

IT"RAE�ICB · '. 
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GA lety, nepravidelné lety, technické prelety. 

je súhrn nasledujúcich služieb poskytovaných prevádzkovateĽom letiska: 
navedenie lietadiel, 
zaistenie kolies lietadla blokmi a kuželmi, 

manipulácia s batožinou, 
poradenstvo a pomoc cestujúcim a posádke pri pasovej a colnej kontrole, 
organizáciu a koordináciu všetkých handlingových služieb, 
tankovania lietadiel, 
prepravu posádky do/z lietadla po prílete a/alebo odlete, 
brífing posádky a pomoc pri príprave letu (MET, NOTAM atď.), 
rezervácia ubytovania v hoteli pre posádku (bez úhrady ubytovania). 

pre cargolety, VIP lety (štátne lety). 

je súhrn nasledujúcich služieb poskytovaných prevádzkovateťom letiska: 

nie lietadiel, 

ie kolies lietadla blokmi a kuželmi, 

posádky do/z lietadla po prílete a/alebo odlete, 

.. ..,u1�u---,u s cestujúcimi a batožinou, 

dokumentáciu, 

ia pri pasovej a colnej kontrole, 

e start-up, 

ošetrovacie a koordinačné služby v prípade VIP letov (štátne lety). 

handlingové služby môže byť navýšená o príplatok za predlženie prevádzkovej doby leti

t:·,/t�J?,;J}-Jm•�{7�t:l ....... ,.,,r1,-;,,.. ... ,'"' mimo prevádzkových hodín (uverejnená v LIP, resp. v platnom NOTAMe) je

5.2.5 tohto dokumentu. Pri vopred plánovaných letoch sa môže výkonný, alebo 

neuplatňovať tieto poplatky. 

10 -._ :: . .-
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za hangárovanie 

.;;/:.;.c:·r-i",.2 ... r",;;,.J�r·"""' poplatky sú stanovené za 1 OOO kg za 24 hodín. Dlhodobé parkovanie v hangári lietadla 

:r·•··. i6:rr1ň7r�6 dohodnúť osobitnou zmluvou. 

l 

Y'. � \ � " .,,.,. , : "" � "" 0c 

.( ť "' • , , "' " ." 

0 Mffi0W · .. : EURl1 OQOl<gl24f:I
, , 

" } "' / s o< � < ! \ < 

� 

1 OOO 

2000 

10 OOO 

15 OOO 

5 OOO 

10 OOO 

15 OOO 

 

arkovanie - zmluvní odberatelia - na·mene· ročná zmluva 

5 OOO 

10 OOO 

15 OOO 

 
, 
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prepravu je na základe cien nižšie. 

b12,1::r,e:č:'u1c Mercedes triedy V v komfortnom štýle so 7 miestami na sedenie. 

fixná cena 

 za km, alebo na základe zmluvy 

15km 

16km 

17km 

33km 

74km 

124km 

p:r:::\'J�1e,�c.,·""'•"'+ .. , ... ....," budú handlingové služby poskytované aj mimo štandardných prevádzkových hodín 

v prípade, že aktuálne podmienky na letisku umožnia poskytnúť požadované služby. Po
C:V'"T17"'"'n":" handlingových služieb mimo štandardných prevádzkových hodín bude možné len na zá

žiadosti dopravcu podta týchto cien. 

 

1600 - 1900 L T 

je možné na základe písomnej žiadosti 24 hodín pred odletom. V sobotu, nedeĽu a štátne 

1él:t�:vsa; '"-U'--�-u1c žiadny príplatok. 

·,,-,,, ,,... 
�' � I. 
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a viac 

ZA OBCHODNÉ LETY 

Saab 340, E135, DHCS-200 

Saab 2000, ATR42, E145, DHCB-300 

Fokker 70, DHCS-400, ATR72 

E170/175,E190/195,RJ80 

 8737-300/500/600/700, Fokker 100, A319 

 8737-400/800/900, A320, MD80 

B757-200,A321 

,......,,. ... ..,,,.,,"' otvorenia novej destinácie, ktorá nebola prevádzkovaná posledných 12 mesiacov, môže 
._,_.,,;,, ... ,.;,,, ;;·... 

spoločnosti poskytnúť ztavu na vyššie uvedené ceny. 

-n..... . ·+-· '. ·. (1. , ť:··, 
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'Ii.Z� max lhÍga- ;, Eena za let , , , ' l?�íklady tygov ' , 
cita " �eďaďiel , ' � ,' , : ' , , , , , ' , , , , ', , 

Saab 2000, ATR42 

Fokker 70, DHCB-400, ATR72 

 8Ae 146, E175, E190 

8737-300/500/700, Fokker 100 

 8737-400/800, A320, MDB0 

8757-200, A321 

nr1,r1:cu,,.., otvorenia novej destinácie, ktorá nebola prevádzkovaná posledných 12 mesiacov, môže 

spoločnosti poskytnúť ztavu na vyššie uvedené ceny. 



SERVISNÉ POPLATKY 

SCHODY PRE CESTUJÚCICH DO 4,5 m 

SCHODY PRE CESTUJÚCICH NAD 4,5 m 

MONTÁŽNE SCHODY 

SERVIS TOALIET 

PITNÁ VODA SERVIS 

VODA 

TEPLÁ VODA 

DOPRAVNÝ PAS 

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK 

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK - ELEPHANT 

-- .&.L ...... ' 2;;;-::::;Jt�,f· __,r,,,.:��;�A.'. 

1 

1 

 0,5 

10min 

15 min 

1 

1 

 0,5 

0,5 

 15 min 

��:M,;/� 

1 štart 

prvé 2 hodiny 

každá dalšia hodina 

napustenie 

vypustenie 

300 litrov / pitná 

voda 

10 litrov 

10 litrov 

vrátane vodiča 

vrátane vodiča 



0,5 

(MULAG) 15 min šofér 

BATOŽOINOVÝ VOZÍK 15 min bez personálu 

MICROBUS NA APRONE  

ŤAHANIE LIETADLA TRAKTOROM 

ODMRAZOVACIA KVAPALINA/ SAFE- 1 liter 

, WING MP 1 

ODMRAZOVACIA KVAPALINA / SAFE-  1 liter 

WING MP II 

VOZODLO NA ODMRAZOVANIE PRE LIE- vrátane vybavenia a 

TADLO DO 10T personálu 

VOZODLO NA ODMRAZOVANIE PRE LIE- vrátane vybavenia a 

D01 VIP SALÓNIK  1 dospelý 

VIP SALÓNIK 1 dieťa 

D02 REKLAMÁCIA BATOŽINY 1 kus 

D03 ASISTENCIA ZDRAVOTNE POST. CEST. 1 pax 

D04 IDENTIFIKÁCIA BATOŽINY NA 0,5 

VYŽIADANIE 

DOS PRÍPRAVA LOADSHEETU llet 

D06 DODANIE SPRÁV METEO /NOTAM llet 

D07 SERVISNÝ POPL. ZA PREDAJ LETENIEK  

D08 SERVISNÝ POPL ZA OSTATNÉ SLUŽBY nadváha batožiny a 

íné (káva, tad) , .
D09 ROZVOZ RUSH BATOŽINY  1km 

/_ 

-

, . 

., ..: ....... 
' 
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D10 ODVOZ POSÁDKY podta ceny subdodá-
INÝM DODAVATEĽOM vateťa plus 10% 

D11 VYMEDZENÉ MIESTO PRE CESTOVNÚ 1 alebo podta zmluvy 

KANCELÁRIU V HALE 

E. AIRCRAFT HANDLING

E0l ZAISTENIE KOLIES LIETADLA BLOKMI A A/C 

KUŽELMI 

E02 UPRATANIE KABÍNY DO 50 PAX 1 

E03 UPRATANIE KABÍNY DO 100 PAX 1 

E04 UPRATANIE KABÍNY DO 200 PAX  1 

E05 UPRATANIE KABÍNY OD 200 1 

E0G LIKVIDÁCIA ODPADU 1 kus 

E07 LIKVIDÁCIA ODPADU L každé dalšie 

E08 MECHANICAL SNOW REMOVAL UP TO 10 A/C 

T 

E09 MECHANICAL SNOW REMOVAL UP TO 40 A/C 

T 

El0 MECHANICAL SNOW REMOVAL UP TO 60 A/C 

Ell MECHANICAL SNOW REMOVAL MORE A/C 

THAN 60T 

F. SECURITY

F0l SECURITY AGENT (SCREENER) 1 

F02 SECURITY CONTROL PRE CARGO za 1 kg 

F03 STRÁŽENIE LIETADLA ÚTVAROM OBOK 1 osoba a hodina, vrá-

NA APRONE tane auta 

F04 STRÁŽENIE LIETADLA ÚTVAROM OBOK osoba a hodina, vrá-

V AREALI LETISKA tane auta 
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Poµrad-Tatry Medzinárodné letisko

CENNÍK HANDLINGOVÝCH SLUŽIEB 

FOS VYDANIE IO KARTY 

F06 VSTUP AUTA 

F07 VYDÁVANIE IO KARTY 

F08 POPLATOK ZA PARKOVANIE 

F09 POPLATOK ZA PARKOVANIE 

PERSONÁLU 

GOl TRAKTOR 

G02 ZAMETAČ DRÁHY 

G03 SNEHOVÁ FRÉZA 

G04 ZAMETAČ 

HOl HASIČSKÉ AUTO - plnenie paliva do lietad-
la s cestujúcimi na palube 

H02 ZVÝŠENIE POŽIARNEJ KATEGÓRIE NA 

CAT6/ CAT7 

H03 ZVÝŠENIE POŽIARNEJ KATEGÓRIE NA 

CAT8 

H04 ZVÝŠENIE POŽIARNEJ KATEGÓRIE NA 

CAT9 (IBA CARGO) 

HOS HASIACI PRÍSTROJ 

HOG CHLADENIE PODVOZKU LIETADLA 

H07 OSVETĽOVACIA SÚP RA V A LZHS 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 1 

LZTT /TAT 
01-2022 ver: 1.2

lzamestnanec 

1 rok/auto 

1 parkovacia karta 

1 mesiac (iba pre 

držiteťov parkovacej 

karty) 

1 rok 

Za pohyb (ARR/DEP) 

Za pohyb (ARR/DEP) 

Za pohyb (ARR/DEP) 

1 dodanie 

;{.·/ 

·l
-�---�( ť

l}/l. 

!, .... 
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7. PALIVO

K dispozícii JET Al a AVGAS 100 LL 

Aktualizované týždenne - každý pondelok (na základe cenníka/ponuky Platts Barges FOB Rotterdam 

High). 

Pre aktuálnu cenu kontaktujte prosím handling letiska, email: airport@airport-poprad.sk alebo na 

telefónnom čísle

8. FORMA PLATBY

• Poplatky účtuje a vyberá prevádzkovate[ letiska.

• Vlastník a prevádzkovateť lietadla sú spoločne zodpovední za zaplatenie poplatkov. Servisné

poplatky sa vzťahujú na osobu, ktorá prevádzkuje lietadlo v čase letu. Ak prevádzkovateť nie je

známy, vlastník lietadla sa považuje za prevádzkovateťa, pokiať vlastník nie je schopný preuká

zať, že prevádzkovateťom bola iná osoba.

• Poplatky sú splatné pred odletom lietadla, pokiať nie je vopred dohodnuté inak.

• Poplatky sú splatné v EUR. Prevádzkovateť letiska má právo za pomoci Letových prevádzko

vých služieb Slovenskej republiky zabrániť odletu Lietadla, ktorého prevádzkovateť neuhradil

prevádzkovate[ovi letiska splatnú sumu za poskytnuté služby, alebo zadržať dlžníka lietadla až

do zaplatenia dlhu v plnej výške.

• Na oddelení handlingu je k dispozícii aktuálny zoznam akceptovaných platobných kariet. Všet

ky platby kreditnými kartami sú cez POS terminál
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