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Rozhodnutie
Dopravný úrad ako 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 platnom znení (ďalej len „letecký zákon“) a príslušný podľa ustanovenia
§ 48 ods. 1 písm. a) bodu 6. leteckého zákona, podľa ktorého vykonáva funkciu príslušného
orgánu podľa osobitných predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 48 ods. 1 písm. e) bodu 2.,
podľa ktorého povoľuje prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich
evidenciu, na základe podanej Žiadosti č. 658/2017 zo dňa 21.08.2017, Dopravnému úradu
doručenej dňa 24.08.2017 a zaevidovanej pod č. 29477 (ďalej v texte len ako „Žiadosť“) a
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
Podľa Článku 6 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa
stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, podľa ktorého pred uplynutím obdobia, ktoré sa uvádza
v odseku 1, príslušný orgán vydá dotknutým letiskám a prevádzkovateľom letísk osvedčenia
vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto článku v nadväznosti na základné nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v
oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa
zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES
a v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 prvej vety leteckého zákona, podľa ktorého letiská a
letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného
Dopravným úradom, Žiadosti obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a.s., so sídlom Letisko
Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 808/S, ktorá je prevádzkovateľom Letiska Sliač (ďalej v texte
ako „prevádzkovateľ Letiska Sliač“)
vyhovuje a vydáva

Osvedčenie č. 19299/2017/RLET-03/41726
(ďalej len „Osvedčenie“)
ktorým prevádzkovateľa Letiska Sliač
osvedčuje
ako oprávneného prevádzkovateľa na prevádzkovanie letiska Sliač a zároveň povoľuje
prevádzkovanie tohto letiska podľa podmienok uvedených v osvedčení.
Osvedčenie č. 19299/2017/RLET-03/41726 je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
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Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť s poukazom na žiadosť prevádzkovateľa Letiska Sliač
dňom 01.01.2018.
Správny poplatok stanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov bol v zmysle sadzobníka správnych poplatkov, časti VI doprava,
položky č. 91 písm. a) bodu 1. ods. 1.4. uhradený prevádzkovateľom Letiska Sliač v sume 360,-€
(slovom päťsto eur).
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.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať
rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda
Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
a to poštou alebo osobne do podateľne v sídle Dopravného úradu.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za
predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.
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