Zmluva o správe vetroŇA č. 2022/XY
I.
Zmluvné strany
1. Vlastník :

2. Správca :

Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika
Sídlo:
ul. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený:
prezidentom Miroslavom Gáborom
IČO: 00677604 DIČ: 2020620085
IČ DPH: SK2020620085
(ďalej len SNA)
ZOČ SNA
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Osoba povarená správou :
(ďalej len správca)

II.
Predmet zmluvy
1.
2.

vetroň Discus 2b, reg. značky.: OM-XXXX, v.č.: XXX s príslušenstvom
transportný voz značky Anschau Komet EČV: ZAXXXXX s príslušenstvom
Predmety v majetku SNA uvedené v bode 1. a 2. (vetroň +TV) sa zapožičiavajú ako zostava, ktorá sa pre
potreby tejto zmluvy označuje spoločným názvom „predmet zmluvy“.

III.
Podmienky zmluvného vzťahu
1.
2.

Touto zmluvou poveruje SNA správcu starostlivosťou o predmet zmluvy s právom podpisovania zmlúv
o vypožičaní podľa ďalej stanovených podmienok.
Po celú dobu platnosti zmluvy sa správca zaväzuje spĺňať nasledujúce odborné podmienky:
- mať osvedčujúci personál pre daný typ vetroňa.

IV.
Povinnosti správcu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správca je zodpovedný za vedenie dokumentácie a všetkých úkonov spojených so zachovaním letovej
spôsobilosti vetroňa po celú dobu platnosti zmluvy.
V prípade zaradenia vetroňa do riadeného prostredia, zodpovedá za komunikáciu s oprávnenou „G“
organizáciou pri riadení jeho letovej spôsobilosti.
Správca organizuje pravidelnú údržbu vetroňa s následným uvoľnením do prevádzky (CRS).
Nepravidelnú údržbu a opravy väčšieho rozsahu, alebo práce naviac pri pravidelnej údržbe organizuje
správca len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka predmetu zmluvy (SNA).
Správca vykonáva prípravu predmetu zmluvy a jeho dokumentácie pre overenie a predlženie ARC a STK
Správca predmetu zmluvy je povinný udržovať predmet zmluvy s platným ARC a STK a platným prebaleným
padákom, vykonanie predĺženia letovej spôsobilosti vetroňa (ARC) požiada správca s dostatočným
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

predstihom TS SNA, zabezpečí pristavenie vetroňa so sprievodnou dokumentáciou v stanovenom termíne na
dohodnutom mieste a zodpovedá za dôsledky vzniknuté nesplnením si tejto povinnosti. Prebaľovanie padáku,
vykonávanie STK na transportnom vozíku a bežnú údržbu prevádza správca na vlastné náklady. Vykonanie
ARC prevádza vlastník v rámci vlastných kompetencií.
V prípade zistenia vážneho poškodenia predmetu zmluvy alebo porušenia zmluvy vypožičiavateľom vetroňa,
je správca povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka predmetu zmluvy(SNA).
Správca zodpovedá za využitie predmetu zmluvy spôsobom schváleným komisiou KBO SNA:
a) o krátkodobom zapožičaní rozhoduje vo vlastnej kompetencii
b) pri dlhodobom zapožičaní (viac ako 7 dní) sa riadi rozhodnutím KBO SNA, alebo vlastníka
predmetu zmluvy (SNA).
Správca sa týmto zaväzuje nevypožičať predmet tejto zmluvy tretej osobe bez uzatvorenia zmluvy
o vypožičaní schválenou KBO SNA.
Správca odovzdá predmet zmluvy na základe obojstranne podpísanej zmluvy o vypožičaní a riadne
vypísaného preberacieho - odovzdávacieho protokolu, ktorý sa stáva prílohou zmluvy o vypožičaní.
Správca zodpovedá za to, že vetroň vypožičia len v letu schopnom stave, s predpísanými dokladmi a
dokumentáciou a pilotovi preukázateľne oprávnenému na použitie predmetného typu vetroňa podľa internej
smernice SNA P-1
Správca nesmie vydať vypožičiavateľovi predmet zmluvy, ak tento nie je havarijne a zákonne poistený
najmenej na dobu vypožičania.
Správca je povinný a oprávnený vyžadovať od vypožičiavateľa priebežné informácie o nálete a technickom
stave vetroňa.
Najmenej 1 krát ročne je správca povinný písomne informovať vlastníka o stave a nálete vetroňa .
Správca a ani vypožičiavateľ nesmie použiť plochy vetroňa a transportného voza na reklamné účely bez
predchádzajúceho písomného súhlasu KBO SNA.
Do 28.2 nasledujúceho kalendárneho roku je správca povinný informovať vlastníka lietadla (SNA) o nálete,
informáciách o vypožičaní a nálete po vyčerpaní odmeny za správcovstvo aby následne mohlo dôjsť
k ekonomickému vyrovnaniu podľa platných ekonomických podmienok vypožičania publikovaných na stránkach
SNA.
Správca je povinný počas zimného obdobia (december, január, február) lietadlo, transportný voz +
príslušenstvo skladovať v interiéry (hangár a pod.).

V.
Odmena za správu lietadla
1. Odmena za správu vetroňa v zmysle tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na 20 letových dní
v prospech správcu a 10% zo sumy prenájmu v príslušnom kalendárnom roku pripadajúci na predmet zmluvy.
Správca je povinný poskytnúť predmet zmluvy pre potreby reprezentácie SNA bezodplatne.

VI.
Zmluvné obdobie
Zmluva sa uzatvára od dňa podpisu do 28.2 nasledujúceho kalendárneho roku.

VII.
Ostatné dojednania
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1.

2.

3.

V prípade akéhokoľvek poškodenia predmetu zmluvy, uvedie správca predmet zmluvy do prevádzky
schopného stavu s platným ARC, alebo uhradí rozdiel medzi ním spôsobenou škodou a plnením poisťovne.
Túto povinnosť je povinný správca prenášať na zapožičiavateľa v zmluvách o zapožičaní.
Zmluvu je možné vypovedať obidvoma zmluvnými stranami. Výpovedná lehota je jeden mesiac a plynúť
začína dňom doručenia písomného vyhotovenia výpovede (list, email, fax). V prípade hrubého porušenia
zmluvy má vlastník vetroňa (SNA) právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.

V Žiline dňa

Vlastník lietadla:
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SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Národný športový zväz
Riadny člen medzinárodnej leteckej federácie - FAI
Riadny člen Slovenského olympijského a športového výboru – SOŠV

Dodatok č.1 k zmluve o správe vetroňa č. 2022/XY

V nasledujúcom dokumente sú zhrnuté podmienky používania a prenájmu lietadiel SNA
v správe podľa zmluvy o správe vetroňa č. 2022/XY

Ekonomické podmienky používania lietadla v správe
Cena pre člena SNA za letový deň : 80,– € (v prípade týždenných prenájmov platba len za
odlietané dni)
Cena pre nečlena SNA za letový deň : 120,– € (v prípade prenájmu na týždeň platba za 6
dní)
Cena pre juniora, člena SNA za letový deň : 40,– €
Cena pre reprezentanta, člena SNA za letový deň po termíne MS/ME na ktoré bol
nominovaný : 40,– €

Každý nájomca je povinný zložiť u zodpovedajúceho prenajímateľa zábezpeku vo výške 100,– €,
ktorá mu bude pri vrátení vetroňa v nepoškodenom stave v plnej výške refundovaná. Sumu za
prenájom je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vetroňa.

Priority využívania vetroňa v správe ZOČ:

1. Reprezentant (Do termínu MS,ME súťaže na ktorej bol nominovaný – po termíne

podmienky člen SNA)
2. Člen SNA
3. Nečlen SNA
Správca je povinný emailom na mesačnej báze(k poslednému dni v mesiaci) informovať KBL
(bajanasvk@gmail.com) o náletoch (zaslanie fotky denníka lietadla, fotky zo zápisníka logra
LX8000/9000). Taktiež zverejňovať do kalendáru využitia vetroňa rezervácie vetroňa.
Reprezentant (do termínu MS/ME na ktoré bol nominovaný) má možnosť si lietadlo rezervovať
resp. zrušiť rezerváciu inému pilotovi (nečlenovi reprezentačného družstva) avšak do 48hod.
pred začatím rezervácie.
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