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K ozná me niu č. 371/2003 Z. z.

DO HO  DA
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Por tu galskou re pub li kou

o le tec kej do pra ve

Slo ven ská re pub li ka a Por tu galská re pub li ka (ïa lej
len „zmluv né stra ny“)

ako zmluv né štá ty Do ho vo ru o me dzi ná rod nom ci vil -
nom le tec tve ot vo re né ho na pod pis 7. de cem bra 1944
v Chi ca gu,

že la júc si roz vi nú� spo lu prá cu v ob las ti le tec kej do -
pra vy a vy tvo ri� ne vy hnut ný zá klad na vy ko ná va nie
pra vi del ných le tec kých do prav ných slu žieb,

do hod li sa tak to:

Článok 1

Po jmy

1. Na úče ly tej to do ho dy, ak nie je v tex te uve de né
inak,
a) po jem „vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva“ zna me ná

v prí pa de Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo do pra -
vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií, sek ciu ci vil né ho le tec tva
a v prí pa de Por tu galskej re pub li ky Ná rod ný ús tav ci -
vil né ho le tec tva, ale bo v obi dvoch prí pa doch akú ko¾ -
vek oso bu ale bo or gán opráv ne ný vy ko ná va� všet ky
ale bo ob dob né funk cie uve de ných vlád nych or gá -
nov;

b) po jem „Do ho vor“ zna me ná Do ho vor o me dzi ná rod -
nom ci vil nom le tec tve ot vo re ný na pod pis 7. de cem -
bra 1944 v Chi ca gu a kaž dý do da tok pri ja tý pod ¾a
člán ku 90 toh to Do ho vo ru, ako aj kaž dú zme nu do -
dat kov ale bo Do ho vo ru pod ¾a člán kov 90 a 94 Do ho -
vo ru, ak také do dat ky ale bo zme ny pri ja li obi dve
zmluv né stra ny;

c) po jem „ur če ná le tec ká spo loč nos�“ zna me ná akú ko¾ -
vek le tec kú spo loč nos�, kto rá bola ur če ná a opráv -
ne ná pod ¾a člán ku 3 tej to do ho dy;

d) po jem „úze mie“ má výz nam pod ¾a člán ku 2 Do ho vo -
ru;

e) po jmy „le tec ká do prav ná služ ba“, „me dzi ná rod ná le -
tec ká do prav ná služ ba“ „le tec ká spo loč nos�“ a „za -
sta ve nie nie na úče ly le tec kej do prav nej služ by“
majú výz nam pod ¾a člán ku 96 Do ho vo ru;

f) po jem „ta ri fa“ zna me ná ceny úč to va né za pre pra vu
ces tu jú cich, ba to ži ny ale bo ná kla du a pod mien ky,
pri kto rých sú tie to ceny plat né, vrá ta ne cien a pod -
mie nok pre sprost red ko va te ¾a a za iné po moc né
služ by s vý nim kou úhra dy ale bo pod mie nok za pre -
pra vu po šty;

g) po jem „Prí lo ha“ zna me ná Plán trás pri po je ný k tej to
do ho de a všet ky kla u zu ly ale bo po znám ky v ta kej
Prí lo he.

2. Prí lo ha tvo rí ne od de li te¾ nú sú čas� tej to do ho dy.

Člá nok 2

Pre prav né prá va

1. Kaž dá zmluv ná stra na ude lí ur če ným le tec kým
spo loč nos tiam štá tu dru hej zmluv nej stra ny na vy ko -
ná va nie pra vi del ných me dzi ná rod ných le tec kých do -
prav ných slu žieb a ne pra vi del ných slu žieb na sle d ujú -
ce prá va:
a) pre lie ta� nad úze mím jej štá tu bez pri stá tia;
b) pri stá va� na úze mí jej štá tu nie na úče ly le tec kej do -

pra vy.

2. Kaž dá zmluv ná stra na ude lí ur če ným le tec kým
spo loč nos tiam štá tu dru hej zmluv nej stra ny prá va ïa -
lej sta no ve né v tej to do ho de na úče ly vy ko ná va nia pra -
vi del ných me dzi ná rod ných le tec kých do prav ných slu -
žieb na tra sách ur če ných v prí sluš nej čas ti Plá nu trás
v Prí lo he tej to do ho dy. Ta ké to služ by a tra sy sú ïa lej
len „do hod nu té služ by“ a „ur če né tra sy“. Pri vy ko ná va -
ní do hod nu tých slu žieb na ur če ných tra sách budú ma� 
le tec ké spo loč nos ti ur če né jed nou zmluv nou stra nou
ok rem práv uve de ných v od se ku 1 toh to člán ku a pod ¾a
usta no ve ní tej to do ho dy aj prá vo pri stá va� na úze mí
štá tu dru hej zmluv nej stra ny v bo doch ur če ných na
tra se v Plá ne trás tej to do ho dy na úče ly na stú pe nia
a vy stú pe nia ces tu jú cich a na lo že nia ale bo vy lo že nia
ná kla du a po šty.

3. Usta no ve nia od se ku 2 toh to člán ku ne bu dú po va -
žo va né za ude le nie prá va ur če ným le tec kým spo loč nos -
tiam štá tu jed nej zmluv nej stra ny na na stú pe nie ces tu -
jú cich, na lo že nie ba to ži ny, ná kla du a po šty na úze mí
štá tu dru hej zmluv nej stra ny, ich pre pra vu za úhra du
ale bo ná jom né s cie ¾om ich vy lo že nia v inom bode na
úze mí štá tu tej to dru hej zmluv nej stra ny.

4. Le tec ké spo loč nos ti jed nej zmluv nej stra ny, iné
než tie, kto ré sú ur če né pod ¾a člán ku 3 tej to do ho dy,
budú ma� rov na ké prá va pod ¾a od se ku 1 písm. a) a b)
toh to člán ku.

5. Ak z dô vo du ozbro je né ho kon flik tu, po li tic kých ru -
ši vých uda los tí ale bo ich vý vo ja, ale bo oso bit ných a ne -
ob vyk lých okol nos tí ne mô že ur če ná le tec ká spo loč nos�
štá tu jed nej zmluv nej stra ny vy ko ná va� služ by na svo -
jich ob vyk lých tra sách, vy vi nie dru há zmluv ná stra na
čo naj väč šiu sna hu na umož ne nie po kra čo va nia vy ko -
ná va nia ta kých slu žieb pros tred níc tvom vhod né ho no -
vé ho uspo ria da nia trás vrá ta ne ude le nia práv na taký
čas, kto rý je ne vy hnut ný na umož ne nie ply nu lej pre -
vádz ky. Usta no ve nia toh to od se ku budú pre ur če né le -
tec ké spo loč nos ti po u ži té ne dis kri mi nač ne.
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Člá nok 3

Ur če nie le tec kých spo loč nos tí
a pre vádz ko vé po vo le nie

1. Kaž dá zmluv ná stra na má prá vo ur či� jed nu ale bo
via ce ro le tec kých spo loč nos tí na úče ly vy ko ná va nia do -
hod nu tých slu žieb na ur če ných tra sách. Také ur če nie
sa usku toč ní pí som ným ozná me ním vlád nych or gá nov
ci vil né ho le tec tva, kto ré le tec kú spo loč nos� ur či li, vlád -
nym or gá nom ci vil né ho le tec tva dru hej zmluv nej stra -
ny.

2. Po pri ja tí ta ké ho ur če nia vlád ne or gá ny ci vil né ho
le tec tva dru hej zmluv nej stra ny ude lia bez od klad ne,
pod ¾a usta no ve ní od se kov 3 a 4 toh to člán ku ur če ným
le tec kým spo loč nos tiam prí sluš né pre vádz ko vé po vo le -
nia.

3. Vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva jed nej zmluv nej
stra ny môžu od le tec kej spo loč nos ti ur če nej dru hou
zmluv nou stra nou vy ža do va�, aby pre u ká za la svo ju
spô so bi los� pl ni� pod mien ky sta no ve né vnút ro štát ny -
mi práv ny mi pred pis mi ob vyk le a pri me ra ne uplat ňo -
va ný mi tý mi to vlád ny mi or gán mi ci vil né ho le tec tva na
vy ko ná va nie me dzi ná rod ných le tec kých do prav ných
slu žieb pod ¾a usta no ve ní Do ho vo ru.

4. Kaž dá zmluv ná stra na má prá vo od miet nu� ude li�
pre vádz ko vé po vo le nie pod ¾a od se ku 2 toh to člán ku,
ale bo ulo ži� také pod mien ky, kto ré po va žu je za ne vy -
hnut né na vy ko ná va nie práv le tec kou spo loč nos �ou
uve de ných v člán ku 2 tej to do ho dy vždy, keï uve de ná
zmluv ná stra na nie je pre sved če ná, že pre važ ná čas�
vlast níc tva a efek tív na kon tro la tej to le tec kej spo loč -
nos ti pat rí zmluv nej stra ne, kto rá le tec kú spo loč nos�
ur či la, ale bo jej štát nym prí sluš ní kom.

5. Ak bola le tec ká spo loč nos� tak to ur če ná a opráv -
ne ná, môže ke dy ko¾ vek za ča� vy ko ná va� do hod nu té
služ by s pod mien kou, že le to vé po riad ky boli schvá le né
a ta ri fy pre tie to služ by na do bud li plat nos� pod ¾a člán -
kov 14 a 18 tej to do ho dy.

6. Kaž dá zmluv ná stra na má prá vo pí som ne ozná mi�
dru hej zmluv nej stra ne zru še nie ur če nia svo jej le tec kej 
spo loč nos ti a na hra di� ju ur če ním inej le tec kej spo loč -
nos ti.

Člá nok 4

Odob ra tie, po za sta ve nie
ale bo ob me dze nie vý ko nu práv

1. Vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva kaž dej zmluv nej
stra ny majú prá vo odob ra� pre vádz ko vé po vo le nie ale -
bo po za sta vi� vy ko ná va nie práv uve de ných v člán ku 2
tej to do ho dy le tec kej spo loč nos ti ur če nej dru hou
zmluv nou stra nou, ale bo ulo ži� také pod mien ky, kto ré
po va žu jú za ne vy hnut né na vy ko ná va nie tých to práv:
a) ak nie sú pre sved če né, že pod stat ná čas� vlast níc tva

a efek tív na kon tro la tej to le tec kej spo loč nos ti patria
zmluv nej stra ne, kto rá ur či la le tec kú spo loč nos�,
ale bo štát nym prí sluš ní kom ta kej zmluv nej stra ny,
ale bo

b) ak taká le tec ká spo loč nos� ne spĺ ňa vnút ro štát ne
práv ne pred pi sy zmluv nej stra ny, kto rá jej ude li la
tie to prá va, ale bo

c) ak le tec ká spo loč nos� ne vy ko ná va do hod nu té služ -
by pod ¾a pod mie nok sta no ve ných v tej to do ho de.

2. Ak oka mžité odob ra tie, po za sta ve nie ale bo ulo že -
nie pod mie nok uve de ných v od se ku 1 toh to člán ku
bude ne vy hnut né z h¾a di ska za brá ne nia ïal ším po ru -
še niam vnút ro štát nych práv nych pred pi sov, ta ké to
prá vo bude vy ko na né iba po kon zul tá cii s dru hou
zmluv nou stra nou. Také kon zul tá cie sa usku toč nia
v le ho te tri dsia tich (30) dní odo dňa pri ja tia ná vr hu na
ich usku toč ne nie, ak ne bo lo do hod nu té inak.

Člá nok 5

Uplat ňo va nie vnút ro štát nych práv nych pred pi sov
týkajúcich sa vstupu a col ného vy ba ve nia

1. Vnút ro štát ne práv ne pred pi sy jed nej zmluv nej
stra ny tý ka jú ce sa prí le tu, po by tu ale bo od le tu lie tad la
pre vádz ko va né ho v me dzi ná rod nej le tec kej na vi gá cii,
ale bo pre vádz ky a na vi gá cie ta ké ho lie tad la na úze mí
jej štá tu pla tia pre lie tad lo dru hej zmluv nej stra ny na
úze mí štá tu pr vej zmluv nej stra ny od prí le tu až do od le -
tu ta ké ho lie tad la.

2. Vnút ro štát ne práv ne pred pi sy jed nej zmluv nej
stra ny tý ka jú ce sa prí le tu, po by tu ale bo od le tu ces tu -
jú cich, po sád ky, ba to ži ny, ná kla du a po šty na pa lu be
lie tad la z úze mia jej štá tu, ako sú práv ne pred pi sy
upra vu jú ce vstup, col né vy ba ve nie, imig rá ciu, pasy,
clá a sa ni tár nu kon tro lu, sú plat né pre ces tu jú cich, po -
sád ku, ba to ži nu, ná klad ale bo po štu le tec kej spo loč -
nos ti dru hej zmluv nej stra ny od prí le tu až do od le tu
z úze mia štá tu tej to zmluv nej stra ny.

3. Žiad na zmluv ná stra na pri uplat ňo va ní vnút ro -
štát nych práv nych pred pi sov pod ¾a toh to člán ku ne -
zvý hod ní svo je le tec ké spo loč nos ti pred ur če ný mi le tec -
ký mi spo loč nos �a mi štá tu dru hej zmluv nej stra ny.

Člá nok 6

Oslo bo de nie od cla, daní a iných pla tieb

1. Lie tad lá ur če ných le tec kých spo loč nos tí štá tu
kaž dej zmluv nej stra ny pre vádz ko va né v me dzi ná rod -
ných le tec kých do prav ných služ bách, ako aj ich ob vyk -
lé vy ba ve nie, ná hrad né diel ce, zá so by pa lív a ma zív, iné 
spot reb né tech nic ké zá so by a zá so by lie tad la (vrá ta ne
po tra vín, ná po jov a ta ba ku) na chá dza jú ce sa na pa lu be 
ta ké ho lie tad la sú oslo bo de né od cla, in špekč ných po -
plat kov, daní a iných pla tieb za pred po kla du, že po prí -
le te na úze mie štá tu dru hej zmluv nej stra ny ostá va ta -
ké to vy ba ve nie, zá so by a zá so by lie tad la na jeho pa lu be 
do vte dy, kým sa opä� ne vy ve zú ale bo ne spot re bu jú na
čas ti ces ty vy ko na nej nad úze mím toh to štá tu.

2. Bez oh¾a du na to, či sú, ale bo nie sú po lo žky pod ¾a
od se ku 1 toh to člán ku po u ži té ale bo spot re bo va né úpl -
ne ale bo čias toč ne na úze mí štá tu zmluv nej stra ny
ude ¾u jú cej oslo bo de nie, za pred po kla du, že také po lo ž -
ky nie sú od cu dze né na úze mí štá tu uve de nej zmluv nej
stra ny, budú oslo bo de nia pod ¾a toh to člán ku uplat ňo -
va né na po lo žky
a) do ve ze né na úze mie štá tu jed nej zmluv nej stra ny ur -

če nou le tec kou spo loč nos �ou štá tu dru hej zmluv nej
stra ny ale bo v jej za stú pe ní;
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b) po ne cha né na pa lu be lie tad la ur če nej le tec kej spo -
loč nos ti štá tu jed nej zmluv nej stra ny po prí le te ale -
bo pri od le te z úze mia štá tu dru hej zmluv nej stra ny; 

c)  na lo že né na pa lu bu lie tad la ur če nej le tec kej spo loč -
nos ti štá tu jed nej zmluv nej stra ny na úze mí štá tu
dru hej zmluv nej stra ny a ur če né na po u ži tie na pa -
lu be od chá dza jú ce ho lie tad la pre vádz ko va né ho v le -
tec kých do prav ných služ bách.

Ma te riá ly pod ¾a písm. a), b) a c) toh to od se ku môžu
pod lie ha� col né mu do h¾a du ale bo môžu by� po dro be né
col nej kon tro le.

3. Ob vyk lé vy ba ve nie lie tad la, ako aj ma te riá ly a zá -
so by ob vyk le ostá vajú ce na pa lu be lie tad la ur če nej le -
tec kej spo loč nos ti jed nej zmluv nej stra ny môžu by� vy -
lo že né na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny iba so
sú hla som col ných or gá nov tej to zmluv nej stra ny. V ta -
kom prí pa de sa môžu usklad ni� pod do h¾a dom uve de -
ných or gá nov, kým sa opä� ne vy ve zú ale bo sa s nimi
pod ¾a col ných pred pi sov ne na lo ží inak.

4. Oslo bo de nia, kto ré umož ňu je ten to člá nok, budú
aj v si tu á ciách, keï sa ur če né le tec ké spo loč nos ti jed -
nej zmluv nej stra ny do hod nú s ïal šou le tec kou spo loč -
nos �ou ale bo le tec ký mi spo loč nos �a mi na pre ná jme
ale bo pre su ne po lo žiek uve de ných v od se koch 1 a 2
toh to člán ku na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny
tak, že ta ká to ïal šia le tec ká spo loč nos� ale bo le tec ké
spo loč nos ti majú po dob né oslo bo de nia od tej to dru hej
zmluv nej stra ny.

Člá nok 7

Uží va te¾ské po plat ky

Po plat ky za po u ží va nie le ti ska a za ria de ní a slu žieb
le tec kej na vi gá cie úč to va né jed nou zmluv nou stra nou
ur če ným le tec kým spo loč nos tiam dru hej zmluv nej
stra ny ne smú pre vy šo va� po plat ky pla te né do má cim
lie tad lom vy ko ná va jú cim po dob né pra vi del né me dzi -
ná rod né le tec ké do prav né služ by. Ta ké to po plat ky mu -
sia by� spra vod li vé a pri me ra né a budú za lo že né na
osved če ných eko no mic kých prin cí poch.

Člá nok 8

Ces tu jú ci a ná klad v pria mom
tran zi te

Ces tu jú ci, ba to ži na a ná klad, kto rí sa na chá dza jú
v tran zi te cez úze mie štá tu zmluv nej stra ny a ne o púš -
�a jú prie sto ry le ti ska na to ur če né, po dro bia sa zjed no -
du še nej kon tro le s vý nim kou bez peč nost ných opat re ní
pro ti či nom pro ti práv ne ho za sa ho va nia, ako sú ná sil né 
činy a vzduš né pi rát stvo. Ba to ži na a ná klad v pria mom
tran zi te sú oslo bo de né od cla, dane a iných pla tieb.

Člá nok 9

Uzna nie osved če ní a li cen cií

1. Osved če nia o le to vej spô so bi los ti lie tad la, osved -
če nia o spô so bi los ti pre vádz ko va te ¾ov a li cen cie, kto ré
vy da la ale bo vy hlá si la za plat né jed na zmluv ná stra na,
po čas ich plat nos ti sú uzna né za plat né aj dru hou
zmluv nou stra nou na úče ly vy ko ná va nia do hod nu tých

slu žieb na ur če ných tra sách za pred po kla du, že také
osved če nia ale bo li cen cie boli vy da né ale bo vy hlá se né
za plat né pod ¾a no riem sta no ve ných pod ¾a Do ho vo ru.

2. Kaž dá zmluv ná stra na si však vy hra dzu je prá vo na 
účel pre le tu nad úze mím jej štá tu od miet nu� uzna�
osved če nia o spô so bi los ti pre vádz ko va te ¾ov a li cen cie,
kto ré kto ré mu ko¾ vek prí sluš ní ko vi jej štá tu ude li la
dru há zmluv ná stra na.

Člá nok 10

Za bez pe če nie ochra ny v le tec kej
do pra ve

1. V sú la de so svo jimi prá va mi a po vin nos �a mi pod ¾a
me dzi ná rod né ho prá va zmluv né stra ny po tvr dzu jú, že
ich vzá jom né zá väz ky na ochra nu bez peč nos ti ci vil né -
ho le tec tva pro ti či nom pro ti práv ne ho za sa ho va nia
pred sta vu jú ne od de li te¾ nú čas� tej to do ho dy. Bez ob -
me dze nia vy ko ná va nia svo jich práv a zá väz kov vy plý -
va jú cich z me dzi ná rod né ho prá va budú zmluv né stra -
ny po stu po va� pre do všet kým pod ¾a usta no ve ní
Do ho vo ru o trest ných či noch a nie ktorých iných či noch 
spá cha ných na pa lu be lie ta diel pod pí sa né ho 14. sep -
tem bra 1963 v To kiu, Do ho vo ru o po tláča ní pro ti práv -
ne ho zmoc ne nia sa lie ta diel pod pí sa né ho 16. de cem bra 
1970 v Ha a gu a Do ho vo ru o po tlá ča ní pro ti práv nych či -
nov ohroz u jú cich bez peč nos� ci vil né ho le tec tva pod pí -
sa né ho 23. sep tem bra 1971 v Mon tre a le ale bo akej ko¾ -
vek inej do ho dy o le tec kej bez peč nos ti, kto rá sa sta ne
pre zmluv né stra ny zá väz nou.

2. Zmluv né stra ny si na po žia da nie pos kyt nú všet ku
ne vy hnut nú po moc na za brá ne nie pro ti práv ne mu
zmoc ne niu sa ci vil ných lie ta diel a iným pro ti práv nym
či nom pro ti bez peč nos ti ta ké ho lie tad la, jeho ces tu jú -
cich a po sád ky, le tísk a le tec kých na vi gač ných za ria de -
ní a akým ko¾ vek iným úto kom na bez peč nos� ci vil né ho
le tec tva.

3. Zmluv né stra ny budú vo vzá jom ných vz�a hoch ko -
na� pod ¾a usta no ve ní o bez peč nos ti le tec tva, kto ré boli
pri ja té Me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou pre ci vil né le tec -
tvo a za ra de né ako do dat ky k Do ho vo ru o me dzi ná rod -
nom ci vil nom le tec tve do tej mie ry, do akej sú tie to bez -
peč nost né usta no ve nia pre zmluv né stra ny po u ži te¾ né;
môžu vy ža do va�, aby u nich re gis tro va ní do prav co via
ale bo pre vádz ko va te lia lie ta diel, kto rí vy ko ná va jú svo -
ju hlav nú čin nos� ale bo majú svo je stá le síd lo na úze mí
ich štá tu, a pre vádz ko va te lia le tísk na úze mí ich štá tu
ko na li pod ¾a tých to usta no ve ní o bez peč nos ti le tec tva.

4. Kaž dá zmluv ná stra na sú hla sí s tým, že od ta -
kýchto pre vádz ko va te ¾ov lie ta diel mož no vy ža do va� do -
dr žia va nie usta no ve ní o bez peč nos ti le tec tva uve de -
ných v od se ku 3 toh to člán ku, po ža do va ných dru hou
zmluv nou stra nou pri prí le te, od le te ale bo zo tr va ní na
úze mí štá tu tej to dru hej zmluv nej stra ny. Kaž dá
zmluv ná stra na za ru ču je, že na úze mí jej štá tu sa budú
účin ne uplat ňo va� pri me ra né opat re nia na ochra nu
lie tad la a kon tro lu ces tu jú cich, po sád ky, pre vá ža ných
pred me tov, ba to ži ny, ná kla du a zá sob lie tad la pred ná -
stu pom a po čas ná stu pu na pa lu bu ale bo na kla da nia.
Kaž dá zmluv ná stra na v prí pa de kon krét nej hroz by vy -
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ko ná na zá kla de po žia dav ky dru hej zmluv nej stra ny
mi mo riad ne bez peč nost né opat re nia.

5. Ak sa vy skyt ne prí pad ale bo hroz ba pro ti práv ne ho 
zmoc ne nia sa ci vil né ho lie tad la ale bo iný pro ti práv ny
pos tup pro ti bez peč nos ti ta ké ho lie tad la, jeho ces tu jú -
cich a po sád ky, le ti ska  ale bo  le tec kých na vi gač ných
za ria de ní, zmluv né stra ny si budú na vzá jom pod ¾a
okol nos tí čo naj viac po má ha� pros tred níc tvom ko mu -
ni kač ných pros tried kov a iných vhod ných opat re ní na
rých le a bez peč né skon če nie ta ké ho prí pa du ale bo
hroz by.

Člá nok 11

Za stú pe nie a ob chod ná čin nos�

1. Ur če né le tec ké spo loč nos ti kaž dej zmluv nej stra ny 
môžu
a) zria di� na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny kan -

ce lá rie na pro pa gá ciu le tec kej pre pra vy a pre daj le -
te niek, ako aj iné tech nic ké pros tried ky ne vy hnut né
na pos ky to va nie le tec kej pre pra vy;

b) v sú la de s vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi tej to
dru hej zmluv nej stra ny upra vu jú ci mi vstup, po byt
a za mest ná va nie do viez� a udr žia va� na úze mí štá tu
dru hej zmluv nej stra ny ria dia ci, ob chod ný, tech nic -
ký, pre vádz ko vý a iný od bor ný per so nál ne vy hnut ný
na za bez pe čo va nie le tec kej pre pra vy;

c) na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny vy ko ná va�
pre daj le tec kej pre pra vy pod ¾a roz hod nu tia tých to
le tec kých spo loč nos tí pria mo ale bo pros tred níc tvom 
svo jich agen tov.

2. Kaž dá le tec ká spo loč nos� má prá vo pre dá va� takú
pre pra vu a kaž dá oso ba si môže vo¾ ne kú pi� takú pre -
pra vu v mene, kto rá je na úze mí toh to štá tu, ale bo vo
vo¾ ne za me ni te¾ ných me nách iných štá tov pod ¾a plat -
ných de ví zo vých pred pi sov. 

3. Pre ur če né le tec ké spo loč nos ti štá tov obi dvoch
zmluv ných strán budú uplat ňo va né pri ob chod nej čin -
nos ti rov na ké zá sa dy. Prí sluš né or gá ny kaž dej zmluv -
nej stra ny pri jmú ne vy hnut né kro ky na za is te nie toho,
aby za stú pe nie le tec kých spo loč nos tí ur če ných dru hou 
zmluv nou stra nou moh lo vy ko ná va� svo ju čin nos�
riad nym spô so bom.

Člá nok 12

Zá me na a pre vod vý no sov

Kaž dá zmluv ná stra na ude lí ur če ným le tec kým spo -
loč nos tiam štá tu dru hej zmluv nej stra ny prá vo vo¾ ne
pre vies� v ofi ciál nom de ví zo vom kur ze pre by tok príj -
mov nad vý dav ka mi, do siah nu tý v sú vis los ti s pre pra -
vou ces tu jú cich, ba to ži ny, ná kla du a po šty. Ak ne e xis -
tu jú prí sluš né usta no ve nia pla tob nej do ho dy,
usku toč ní sa uve de ný pre vod vo vo¾ ne za me ni te¾ ných
me nách a v sú la de s vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis -
mi a plat ný mi de ví zo vý mi pred pis mi.

Člá nok 13

Ka pa ci ta

1. Ur če né le tec ké spo loč nos ti štá tov obi dvoch zmluv -

ných strán budú ma� spra vod li vé a rov na ké pod mien ky 
na vy ko ná va nie do hod nu tých slu žieb na ur če ných tra -
sách me dzi úze mia mi ich štá tov.

2. Pri vy ko ná va ní do hod nu tých slu žieb budú ur če né
le tec ké spo loč nos ti štá tu kaž dej zmluv nej stra ny bra�
do úva hy zá uj my ur če ných le tec kých spo loč nos tí štá tu
dru hej zmluv nej stra ny tak, aby ne do chá dza lo k ne -
vhodné mu za sa ho va niu do slu žieb, kto ré tie to le tec ké
spo loč nos ti za bez pe ču jú, na ce lej tra se ale bo na čas ti
rov na kých trás.

3. Do hod nu té služ by pos ky to va né ur če ný mi le tec ký -
mi spo loč nos �a mi štá tov zmluv ných strán budú v úz -
kom vz�a hu k po žia dav kám ve rej nos ti na pre pra vu na
ur če ných tra sách a budú ma� ako pr vot ný cie¾ pos ky to -
va nie ka pa ci ty pri me ra nej sú čas ným a odô vod ne ne
pred po kla da ným pre prav ným po žia dav kám vrá ta ne
se zón nych od chý lok, na pre pra vu ces tu jú cich, ba to ži -
ny, ná kla du a po šty na lo že ných ale bo vy lo že ných na
úze mí štá tu zmluv nej stra ny, kto rá le tec ké spo loč nos ti
ur či la.

4. Vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva oboch zmluv ných 
strán si ozná mia frek ven ciu a ka pa ci tu pos ky to va nú
na pre pra vu me dzi úze mia mi ich štá tov.

5. Pos ky to va nie pre pra vy ces tu jú cich, ba to ži ny, ná -
kla du a po šty na lo že nej na úze mí štá tu dru hej zmluv -
nej stra ny a vy lo že nej na úze mí tre tích štá tov v bo doch
na ur če ných tra sách ale bo na opak bude sa usku toč ňo -
va� pod ¾a vše obec ných zá sad, že ka pa ci ta zod po ve dá 
a) po žia dav kám na pre pra vu na lo že nú ale bo vy lo že nú

na úze mí štá tu tej zmluv nej stra ny, kto rá le tec kú
spo loč nos� ur či la;

b) po žia dav kám na pre pra vu ob las ti, po nad kto rou le -
tec ká spo loč nos� pre lie ta po vza tí do úva hy iných le -
tec kých do prav ných slu žieb vy ko ná va ných le tec ký -
mi spo loč nos �a mi štá tov, kto ré sa na chá dza jú v tej to 
ob las ti;

c) eko no mic kým po žia dav kám vy plý va jú cim z le to vej
pre vádz ky le tec kých spo loč nos tí.

6. Frek ven cia a ka pa ci ta na pre pra vu ces tu jú cich,
ba to ži ny, ná kla du a po šty uve de ná v od se ku 5 toh to
člán ku pod lie ha schvá le niu vlád ny mi or gán mi ci vil né -
ho le tec tva oboch zmluv ných strán.

7. Ak sa vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva zmluv ných
strán ne do hod nú na ka pa ci te, kto rá im bola pred lo že -
ná pod ¾a od se ku 6 toh to člán ku, vec sa bude rie ši�  po -
d¾a člán ku 19 tej to do ho dy.

8. Ak sa po pre skú ma ní vlád ne or gá ny ci vil né ho le -
tec tva ne do hod nú na ka pa ci te pos ky to va nej pod ¾a
 odseku 5 toh to člán ku, ka pa ci ta, kto rá má by� pos ky to -
va ná ur če ný mi le tec ký mi spo loč nos �a mi štá tov zmluv -
ných strán, ne smie pre kro či� cel ko vú ka pa ci tu vrá ta ne
se zón nych od chý lok, kto rá už bola do hod nu tá.

Člá nok 14

Schvá le nie le to vých po riad kov
a iných pod mie nok pre vádz ky

1. Le to vé po riad ky do hod nu tých slu žieb a vše obec né
pod mien ky ich vy ko ná va nia pred lo žia ur če né le tec ké
spo loč nos ti štá tu jed nej zmluv nej stra ny na schvá le nie
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vlád nym or gá nom ci vil né ho le tec tva dru hej zmluv nej
stra ny naj ne skôr tri dsa� (30) dní pred ich za ve de ním.
Aká ko¾ vek zme na ta kých le to vých po riad kov ale bo pod -
mie nok ich vy ko ná va nia bude pred lo že ná na schvá le -
nie vlád nym or gá nom ci vil né ho le tec tva. V oso bit ných
prí pa doch môže by� na zá kla de do ho dy uve de ných or -
gá nov táto le ho ta skrá te ná.

2. Pri men ších ad hoc zme nách ale bo v prí pa de ad
hoc do da toč ných le toch ur če né le tec ké spo loč nos ti štá -
tu jed nej zmluv nej stra ny po žia da jú vlád ne or gá ny ci -
vil né ho le tec tva dru hej zmluv nej stra ny o pred chá dza -
jú ce po vo le nie naj ne skôr šty ri pra cov né dni pred
uva žo va nou pre vádz kou. V oso bit ných prí pa doch môže 
by� na zá kla de do ho dy uve de ných or gá nov táto le ho ta
skrá te ná.

Člá nok 15

Bez peč nos� le tec kej pre vádz ky

l. Kaž dá zmluv ná stra na môže ke dy ko¾ vek po žia da�
dru hú zmluv nú stra nu o kon zul tá cie tý ka jú ce sa bez -
peč nost ných no riem v ob las ti vz�a hu jú cej sa na po sád -
ku lie tad la, na lie tad lá ale bo na ich pre vádz ko va nie
uplat ňo vané dru hou zmluv nou stra nou. Také kon zul -
tá cie sa usku toč nia do tri dsiatich (30) dní od po da nia
ta kejto žia dos ti.

2. Ak po ta kých kon zul tá ciách jed na zmluv ná stra na
zis tí, že dru há zmluv ná stra na efek tív ne ne za bez pe ču je 
do dr žia va nie a uplat ňo va nie bez peč nost ných no riem
v tých to ob las tiach tak, aby zod po ve da li mi ni mál nym
nor mám sta no ve ným pod ¾a Do ho vo ru, ozná mi to spo lu
s krok mi ne vy hnut ný mi na za bez pe če nie sú la du s mi -
ni mál ny mi nor ma mi dru hej zmluv nej stra ne, kto rá
 prij me prí sluš né ná prav né opat re nie. Ak dru há zmluv -
ná stra na ne pri jme prí sluš né opat re nie v le ho te pät -
nás tich (15) dní ale bo v dlh šej le ho te, kto rá môže by�
do hod nu tá, bude sa uplat ňo va� článok 4 tej to do ho dy.

3. Bez oh¾a du na zá väz ky pod ¾a člán ku 33 Do ho vo ru
sa do hod lo, že kto ré ko¾ vek lie tad lo le tec kej spo loč nos ti
ale bo le tec kých spo loč nos tí štá tu jed nej zmluv nej stra -
ny po u ží va né na vy ko ná va nie slu žieb na úze mí ale bo
z úze mia štá tu dru hej zmluv nej stra ny môže by� po dro -
be né na úze mí štá tu dru hej zmluv nej stra ny pre šet re -
niu opráv ne ný mi zá stup ca mi dru hej zmluv nej stra ny
na pa lu be a oko lo lie tad la, na kon tro lu plat nos ti do ku -
men tov lie tad la a jeho po sád ky, ako i zjav né ho sta vu
lie tad la a jeho vy ba ve nia (ïa lej len „in špek cia na plo -
che“) tak, aby to ne vied lo k ne od ô vod ne né mu zdr ža niu.

4. Ak taká in špek cia na plo che ale bo sé ria in špek cií
bude vies� 
a) k váž ne mu po do zre niu, že lie tad lo ale bo pre vádz ko -

va nie lie tad la ne spĺ ňa mi ni mál ne nor my sta no ve né
v da nom čase pod ¾a Do ho vo ru, ale bo

b) k váž ne mu po do zre niu, že nie je za bez pe če né efek -
tív ne do dr žia va nie a uplat ňo va nie bez peč nost ných
no riem sta no ve ných v da nom čase pod ¾a Do ho vo ru,

zmluv ná stra na vy ko ná va jú ca in špek ciu na plo che
môže pod ¾a člán ku 33 Do ho vo ru roz hod nú�, že po žia -
dav ky, na kto rých zá kla de boli osved če nia ale bo li cen -
cie pre toto lie tad lo ale bo jeho po sád ku vy da né ale bo
uzna né za plat né, ale bo že po žia dav ky, na kto rých zá -

kla de je lie tad lo pre vádz ko va né, ne zod po ve da jú mi ni -
mál nym nor mám sta no ve ným pod ¾a Do ho vo ru, ani ich
ne pre sa hu jú.

5. V prí pa de, že prí stup k vy ko na niu in špek cie lie -
tad la na plo che pre vádz ko va né ho le tec kou spo loč nos -
�ou ale bo le tec ký mi spo loč nos �a mi štá tu jed nej zmluv -
nej stra ny pod ¾a od se ku 3 toh to člán ku je zá stup ca mi
le tec kej spo loč nos ti ale bo le tec kých spo loč nos tí odo -
pre tý, dru há zmluv ná stra na môže usú di�, že vznik li
odô vod ne né po chyb nos ti po ru še nia usta no ve ní pod ¾a
od se ku 4, a pri jme pot reb né roz hod nu tie pod ¾a usta no -
ve ní toh to člán ku.

6. Kaž dá zmluv ná stra na si vy hra dzu je prá vo oka -
mžite po za sta vi� ale bo zme ni� le tec kej spo loč nos ti ale -
bo le tec kým spo loč nos tiam štá tu dru hej zmluv nej stra -
ny pre vádz ko vé po vo le nie v prí pa de, ak prvá zmluv ná
stra na uvá ži, že ta ké to bez od klad né opat re nie je ne vy -
hnut né pre bez peč nos� pre vádz ky le tec kej spo loč nos ti,
v dô sled ku vy ko na nej in špek cie na plo che ale bo sé rie
in špek cií na plo che, odo pre tia prí stu pu na vy ko na nie
in špek cie na plo che, v dô sled ku kon zul tá cie ale bo po -
dob ne.

7. Aké ko¾ vek opat re nie jed nej zmluv nej stra ny pod ¾a
od seku 2 ale bo 6 toh to člán ku pre sta ne sa uplat ňo va �,
ak po mi nú dô vo dy toh to opat re nia.

Člá nok 16

Po čí ta čo vé re zer vač né sys té my

Kaž dá zmluv ná stra na bude na úze mí svoj ho štá tu
uplat ňo va� Zá sa dy po u ží va nia po čí ta čo vých re zer vač -
ných sys té mov na úče ly re gu lá cie a ich pre vádz ky spo -
lu s ïal ší mi po u ži te¾ ný mi pred pis mi a zá väz ka mi tý ka -
jú ci mi sa po čí ta čo vé ho re zer vač né ho sys té mu.

Člá nok 17

Pos kyt nu tie šta tis tík

Vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva jed nej zmluv nej
stra ny na po žia da nie pos kyt nú vlád nym or gá nom ci vil -
né ho le tec tva dru hej zmluv nej stra ny také šta tis tic ké
úda je, kto ré môžu by� opráv ne ne po ža do va né na in for -
mač né úče ly.

Člá nok 18

Ta ri fy

1. Ta ri fy úč to va né ur če ný mi le tec ký mi spo loč nos �a -
mi jed nej zmluv nej stra ny za pre pra vu na úze mí ale bo
z úze mia štá tu dru hej zmluv nej stra ny budú sta no ve né 
na pri me ra ných úrov niach, aby zoh ¾ad ňo va li všet ky
dô le ži té fak to ry vrá ta ne pre vádz ko vých ná kla dov, pri -
me ra né ho zis ku a ta ri fy iných le tec kých spo loč nos tí za -
bez pe ču jú cich celú tra su ale bo čas� rov na kej tra sy.

2. Ta ri fy pod ¾a od se ku 1 toh to člán ku budú, ak je to
mož né, do hod nu té ur če ný mi le tec ký mi spo loč nos �a mi
štá tov oboch zmluv ných strán po kon zul tá cii, ak je to
pot reb né, s iný mi le tec ký mi spo loč nos �a mi za bez pe ču -
jú ci mi celú tra su ale bo čas� rov na kej tra sy  a taká do -
ho da bude, kde ko¾ vek je to mož né, do siah nu tá po u ži -

Strana 958 Zbierka zákonov 2003 Príloha k čiastke 161



tím me cha niz mov na sta no ve nie ta ríf Me dzi ná rod ným
zdru že ním le tec kých do prav cov (IATA).

3. Ta ri fy tak to do hod nu té budú pred lo že né na
schvá le nie vlád nym or gá nom ci vil né ho le tec tva obi -
dvoch zmluv ných strán naj ne skôr tri dsa� (30) dní pred
ich na vr ho va ným za ve de ním. V oso bit ných prí pa doch
môže by� na zá kla de do ho dy uve de ných or gá nov le ho ta
skrá te ná.

4. Ta ké to schvá le nie bude vy ko na né bez od klad ne.
Ak žia den z vlád nych or gá nov ci vil né ho le tec tva ne vy -
jad rí pod ¾a od se ku 3 toh to člán ku ne schvá le nie na vr -
ho va ných ta ríf v le ho te dvad sa�je den (21) dní odo dňa
ich pred lo že nia, budú tie to ta ri fy po va žo va né za schvá -
le né. V prí pa de, že le ho ta na pred lo že nie bude pod ¾a
od se ku 3 toh to člán ku skrá te ná, môžu sa vlád ne or gá -
ny ci vil né ho le tec tva do hod nú�, že le ho ta na ozná me nie 
ne schvá le nia ta ríf bude krat šia než dvad sa� je den (21)
dní.

5. Ak ne mô že by� do hod nu tá ta ri fa pod ¾a od se ku 2
toh to člán ku ale bo ak po čas le ho ty uplat ňo va nej pod ¾a
od se ku 4 toh to člán ku ozná mia vlád ne or gá ny ci vil né -
ho le tec tva svo je ne schvá le nie kto rej ko¾ vek ta ri fy do -
hod nu tej pod ¾a usta no ve ní od se ku 2, vlád ne or gá ny ci -
vil né ho le tec tva obi dvoch zmluv ných strán sa
vy na sna žia ur či� ta ri fu vzá jom nou do ho dou.

6. Ak sa vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva ne mô žu do -
hod nú� na ta ri fe, kto rá im bola pred lo že ná pod ¾a od se -
ku 3 toh to člán ku, ale bo na ur če ní kto rej ko¾ vek ta ri fy
pod ¾a od se ku 5 toh to člán ku, spor bude rie še ný pod ¾a
usta no ve ní člán ku 22 tej to do ho dy na rie še nie spo rov.

7. Ta ri fa sta no ve ná pod ¾a usta no ve ní toh to člán ku
osta ne v plat nos ti do vte dy, kým ne bu de sta no ve ná
nová ta ri fa. Ak sa však zmluv né stra ny ne do hod nú
inak, ta ri fa ne bu de pre dĺ že ná na zá kla de toh to od se ku
o viac ako dva nás� (12) me sia cov odo dňa, kto rým by sa
inak skon či la jej plat nos�.

Člá nok 19

Kon zul tá cie

1. V zá uj me za is te nia úz kej spo lu prá ce vo všet kých
otáz kach tý ka jú cich sa uplat ňo va nia a vy ko ná va nia
tej to do ho dy budú vlád ne or gá ny ci vil né ho le tec tva
oboch zmluv ných strán vzá jom ne kon zul to va�, ke dy -
ko¾ vek sa to sta ne pot reb ným, na po žia da nie jed nej zo
zmluv ných strán.

2. Také kon zul tá cie sa za čnú v le ho te šes� de sia tich
(60) dní odo dňa pri ja tia pí som nej žia dos ti dru hou
zmluv nou stra nou, ak sa zmluv né stra ny ne do hod nú
inak.

Člá nok 20

Zme ny do ho dy

1. Ak kto rá ko¾ vek zmluv ná stra na usú di, že je  po -
trebné zme ni� kto ré ko¾ vek z usta no ve ní tej to do ho dy,
môže ke dy ko¾ vek po žia da� o kon zul tá cie dru hú zmluv -
nú stra nu. Také kon zul tá cie sa za čnú v le ho te šes� de -
sia tich (60) dní odo dňa pri ja tia pí som nej žia dos ti dru -
hou zmluv nou stra nou, ak sa ne do hod lo inak.

2. Kaž dý do pl nok ale bo zme na tej to do ho dy bude rie -
še ná me dzi zmluv ný mi stra na mi v sú la de s ich vnút ro -
štát ny mi práv ny mi pred pis mi a na do bud ne plat nos� po 
jej po tvr de ní vý me nou dip lo ma tic kých nót.

3. Zme na Prí lo hy na do bud ne plat nos� pria mou pí -
som nou do ho dou me dzi vlád ny mi or gán mi ci vil né ho le -
tec tva zmluv ných strán.

Člá nok 21

Sú lad s mno ho stran ným do ho vo rom

Táto do ho da a jej Prí lo ha budú po va žo va né za zme ne -
né bez ïal šej do ho dy, kto rá by bola ne vy hnut ná na ich
zo sú la de nie s kaž dým mno ho stran ným do ho vo rom ale -
bo do ho dou, kto rou sa môžu via za� obi dve zmluv né
stra ny.

Člá nok 22

Rie še nie spo rov

1. Ak me dzi vlád ny mi or gán mi ci vil né ho le tec tva
vznik ne aký ko¾ vek spor tý ka jú ci sa vý kla du ale bo vy ko -
ná va nia tej to do ho dy, zmluv né stra ny sa naj prv vy na -
sna žia rie ši� spor pria mym ro ko va ním.

2. Ak zmluv né stra ny ne vy rie šia spor ro ko va ním,
môžu sa do hod nú� na pre ne se ní roz hod nu tia o spo re
na nie ktorú oso bu ale bo or gán, ale bo môže by� spor na
žia dos� jed nej zmluv nej stra ny pred lo že ný na roz hod -
nu tie roz hod cov ské mu or gá nu zlo že né mu z troch čle -
nov, jed né ho vy me nu je kaž dá zmluv ná stra na a tre tí
bude vyme no va ný dvo ma už vy me no va ný mi. Kaž dá
zmluv ná stra na vy me nu je čle na v le ho te šes� de sia tich
(60) dní odo dňa pri ja tia ozná me nia kto ro u ko¾ vek
zmluv nou stra nou od dru hej zmluv nej stra ny dip lo ma -
tic kou ces tou po ža du jú cej rie še nie spo ru a tre tí člen
bude vyme no va ný v le ho te ïal ších šes� de sia tich (60)
dní. Ak jed na zmluv ná stra na ne vy me nu je čle na v ur če -
nej le ho te ale bo nie je vyme no va ný tre tí člen, môže kaž -
dá zmluv ná stra na v prí pa de pot re by po žia da� pre zi -
den ta Rady Me dzi ná rod nej or ga ni zá cie ci vil né ho
le tec tva o vy me no va nie čle na ale bo čle nov. V ta kom prí -
pa de bude tre tí člen štát nym prí sluš ní kom tre tie ho štá -
tu a bude ko na� ako pred se da roz hod cov ské ho or gá nu.

3. Zmluv né stra ny budú reš pek to va� aké ko¾ vek roz -
hod nu tie pri ja té pod ¾a od se ku 2 toh to člán ku.

4. Ak jed na zmluv ná stra na ale bo ur če né le tec ké
spo loč nos ti jed nej zmluv nej stra ny ne reš pek tu jú roz -
hod nu tie pod ¾a od se ku 2 toh to člán ku, dru há zmluv ná
stra na môže ob me dzi�, po za sta vi� ale bo odob ra� vý kon
všet kých práv a vý ho dy, kto ré ude li la na zá kla de tej to
do ho dy zmluv nej stra ne, kto rá sa ne pod ria di la roz hod -
nu tiu.

5. Kaž dá zmluv ná stra na bude hra di� vý dav ky na
svoj ho čle na. Na ostat ných vý dav koch sa budú po die¾a� 
zmluv né stra ny rov na kým die lom.

Člá nok 23

Vy po vedanie do ho dy

1. Táto do ho da sa uza vie ra na ne ur či tú dobu.
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2. Kaž dá zmluv ná stra na môže ke dy ko¾ vek pí som ne
ozná mi� dru hej zmluv nej stra ne svo je roz hod nu tie
o vy po ve da ní do ho dy; také ozná me nie bude sú čas ne
za sla né Me dzi ná rod nej or ga ni zá cii ci vil né ho le tec tva.
V ta kom prí pa de sa skon čí plat nos� do ho dy dva nás�
(12) me sia cov po dni pri ja tia ozná me nia dru hou zmluv -
nou stra nou, ak toto ozná me nie o vy po ve da ní ne bo lo po 
do ho de zru še né pred uply nu tím tej to le ho ty. Ak dru há
zmluv ná stra na ne po tvr dí pri ja tie ozná me nia o vý po ve -
di, bude sa po va žo va� za pri ja té štr nás tym (14) dňom
odo dňa jeho pri ja tia Me dzi ná rod nou or ga ni zá ciou ci -
vil né ho le tec tva.

3. V prí pa de, že kto ré ko¾ vek le tec ké spo loč nos ti vy -
ko ná va jú do hod nu té služ by, plat nos� do ho dy bude
pre dĺ že ná do kon ca le ho ty schvá le ných le to vých po -
riad kov.

Člá nok 24

Re gis trá cia

Táto do ho da a všet ky jej zme ny budú re gis tro va né
v Me dzi ná rod nej or ga ni zá cii ci vil né ho le tec tva.

Člá nok 25

Na do bud nu tie plat nos ti

Táto do ho da na do bud ne plat nos� dňom vý me ny dip -
lo ma tic kých nót, kto rý mi si zmluv né stra ny na vzá jom
ozná mia spl ne nie vnút ro štát nych práv nych pred pi sov
pot reb ných na na do bud nu tie plat nos ti do ho dy.

Na do bud nu tím plat nos ti tej to do ho dy sa vo vz�a hu
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Por tu galskou re pub li -
kou skon čí plat nos� Do ho dy o le tec kej do pra ve me dzi
vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá -
dou Por tu galskej re pub li ky pod pí sa nej 15. ja nu ára
1976 v Pra he.

Do lu pod pí sa ní, ná le ži te na to spl no moc ne ní svo jimi
vlá da mi túto do ho du pod pí sa li.

Dané v Bra ti sla ve 5. júna 2001 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom, por tu galskom
a ang lic kom ja zy ku, pri čom všet ky zne nia sú au ten tic -
ké. V prí pa de roz diel nos ti vý kla du je roz ho du jú ce zne -
nie v ang lic kom ja zy ku.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Jo zef Ma cej ko v. r.

Za Por tu galskú re pub li ku:

Má rio C. de So u sa v. r.
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Prí lo ha

PLÁN TRÁS

Čas� 1

Tra sy, kto ré mô žu pre vádz ko va� v oboch sme roch ur čené le tecké spo loč no sti Por tu galskej re pub li ky:

body
v Por tu galsku

me dzi ¾ah lé
body

Bra ti sla va body za

Čas� 2

Tra sy, kto ré mô žu pre vádz ko va� v oboch sme roch ur čené le tec ké spo loč no sti Slo ven skej re pub li ky:

body
na Slo ven sku

me dzi ¾ah lé
body

Li sa bon body za

Po znám ky:

1. Ur če né le tec ké spo loč nos ti kaž dej zmluv nej stra ny môžu na kto rom ko¾ vek lete ale bo na všet kých le toch vy ne -
cha� kto ré ko¾ vek me dzi ¾ah lé body ale bo body za s vý hra dou, že do hod nu té služ by na tra sách sa za čí na jú a kon čia na
úze mí štá tu zmluv nej stra ny, kto rá le tec kú spo loč nos� ur či la.

2. Ur če né le tec ké spo loč nos ti štá tu kaž dej zmluv nej stra ny si môžu vy bra� kto ré ko¾ vek me dzi ¾ah lé body ale bo body
za pod ¾a vlast nej vo¾ by a môžu svoj vý ber zme ni� v ïal šej se zó ne za pod mien ky, že me dzi tý mi to bod mi a úze mím štá -
tu dru hej zmluv nej stra ny nie sú vy ko ná va né žiad ne pre prav né prá va.

3. Vy ko ná va nie práv pia tej le tec kej slo bo dy vzdu chu na ur če ných me dzi ¾ah lých bo doch ale bo bo doch za pod lie ha
do ho de me dzi vlád ny mi or gán mi ci vil né ho le tec tva obi dvoch zmluv ných strán.
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