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R O Z H O D N U T I E 
 

Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia 

§ 46 ods. 1 písm. b)  zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia 

§ 48 ods. 1 písm. e) bod 3. leteckého zákona na základe Žiadosti o predĺženie povolenia 

na iné podnikanie v civilnom letectve zo dňa 21.09.2021, Dopravnému úradu elektronicky 

doručenej dňa 23.09.2021 a zaevidovanej pod č. 41357/2021 (ďalej len ako „žiadosť“), 

v súlade s Prílohou č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 641 zo 14. decembra 2005 

o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel, ako 

aj so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 

o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej 

únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 

(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1139“), rozhodol takto: 

 

Podľa ustanovenia § 45 ods. 3 leteckého zákona, v zmysle ktorého iné podnikanie v civilnom 

letectve možno vykonávať len na základe povolenia Dopravného úradu, ktorý v ňom určí 

rozsah a podmienky, podanej žiadosti obchodnej spoločnosti ABS Jets, a.s., organizačná 

zložka so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, IČO: 43 811 914, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1532/B 

(ďalej len „žiadateľ“), 

 

v y h o v u j e   

a  

predlžuje platnosť  

 

rozhodnutia Dopravného úradu Č.p.: 9352/311-268-P/2009 zo dňa 19.10.2009, právoplatné 

dňa 28.10.2009 

na dobu neurčitú, 

 

pričom určuje rozsah – poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a pozemnú obsluhu 

lietadiel v nasledujúcom rozsahu: 

A) Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich  

1. vybavenie cestujúcich zahŕňa 

akúkoľvek asistenciu pri príchode, odchode, premiestňovaní alebo tranzite 

cestujúcich, vrátane kontroly cestovných dokladov a batožiny,  
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2. vybavenie batožiny zahŕňa 

prípravu batožiny na odlet, ako aj nakladanie batožiny do lietadla a vykladanie 

z lietadla,  

B) Pozemná obsluha lietadiel:  

1. služby na ploche (tzn. obsluha rampy) zahŕňajú 

a) pomoc pri dopĺňaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení (tzn. asistencia 

pri  parkovaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení), 

b) komunikáciu medzi lietadlom a dodávateľom služieb vo vyhradených 

priestoroch letiska, 

c) nakladanie a vykladanie lietadla, vrátane zabezpečenia a prevádzky vhodných 

prostriedkov, ako aj prepravu posádky a cestujúcich medzi lietadlom a 

terminálom a prepravu batožiny medzi lietadlom a terminálom, 

d) pohyb lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpečenie a prevádzku vhodných 

zariadení (tzn. ťahanie a tlačenie lietadla pri prílete a odlete ako aj zabezpečenie 

a prevádzka vhodných zariadení), 

e) prepravu, nakladanie a vykladanie potravín a nápojov z lietadla, 

2. preprava na ploche zahŕňa 

a) organizáciu a prepravy posádky, cestujúcich a batožiny medzi letiskovými 

terminálmi, 

3. servisné služby pre lietadlo zahŕňa 

a) služby týkajúce sa vody a toaliet, 

b) nové vybavenie kabíny vhodným zariadením, skladovanie takéhoto vybavenia, 

4. zásobovanie lietadiel zahŕňa 

a) skladovanie trvanlivých potravín a nápojov a  

b) prípravu a doručenie vybavenia, ako aj servírovacieho zariadenia a dodávku 

potravín. 

za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Žiadateľ je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s ustanoveniami leteckého 

zákona, komunitárneho práva Európskej únie, civilných leteckých predpisov 

vydaných na základe leteckého zákona, ktorých cieľom je vykonávanie štandardov 

a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré 

Slovenská republiky prijala, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Žiadateľ je vstupom do obchodno–právnych vzťahov s prevádzkovateľom letiska 

povinný rešpektovať štandardy, odporúčané postupy a iné požiadavky vyplývajúce 

z programov bezpečnostnej ochrany prevádzkovateľov letísk. 

3. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového handlingového 

manuálu, Výcvikového programu pozemnej obsluhy, Programu údržby a interných 

dokumentov spoločnosti.  

4. Žiadateľ je povinný mať súčasťou Prevádzkového handlingového manuálu 

vyhlásenie žiadateľa ako poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy v súlade 

s nariadením (EÚ) 2018/1139. 

5. Žiadateľ je povinný dodržiavať prevádzkové pokyny prevádzkovateľa letiska, 

na ktorom bude žiadateľ poskytovať svoje služby. 
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6. Akékoľvek zmeny právnej formy spoločnosti, nájomných alebo vlastníckych 

vzťahov k prevádzkovým priestorom a zmeny prevádzkových priestorov a postupov 

je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť písomnou formou Dopravnému úradu.  

 

Správny poplatok stanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov v sadzobníku správnych poplatkov, konkrétne podľa položky 

č. 91 písm. m) bod 2. v sume 360,- € (slovom tristošesťdesiat eur), avšak z dôvodu 

elektronického podania žiadosti vrátane jej príloh bol žiadateľ povinný uhradiť správny 

poplatok v sume 290,- € (slovom dvestodeväťdesiat eur), a to v súlade s ustanovením § 6  

ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu 

podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného 

miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba 

poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok 

znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov 

podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. Z dôvodu nefunkčnosti 

systému spotrebovania správnych poplatkov, bol Dopravnému úradu osobne žiadateľom 

predložený e-kolok v sume 290,- € dňa 07.10.2021, ktorý bude spotrebovaný bezodkladne 

po obnovení funkčnosti systému správnych poplatkov. 

Keďže správny orgán vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu, svoje rozhodnutie 

neodôvodnil a to s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 1 druhej vety správneho poriadku, 

podľa ktorého odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje 

v plnom rozsahu. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať 

rozklad, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje 

predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.  

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti 

za predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doručí sa elektronicky: 

 ABS Jets, a.s., organizačná zložka, IČO: 44 677 880 

Založí sa: 

 spis Dopravného úradu, odbor letísk a stavieb č. 17574/2021/RLET 

Ing. Karol Lysina 

riaditeľ sekcie 

leteckých navigačných služieb a letísk 
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