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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v
Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o
leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1999 na základe článku 19 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a Rakúska spolková vláda (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7.
decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu doplňujúcu uvedený Dohovor na účely zavedenia pravidelnej leteckej
dopravy medzi územiami a za územiami svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1
Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „zmluvná strana“ znamená vládu Slovenskej republiky na jednej strane a Rakúsku
spolkovú vládu na druhej strane,

b) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v
Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akejkoľvek prílohy schválenej podľa článku 90 tohto
Dohovoru a akejkoľvek zmeny prílohy alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak sa
tieto stali záväznými pre štáty obidvoch zmluvných strán,

c) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a v prípade Rakúskej spolkovej vlády Spolkové
ministerstvo vedy a dopravy alebo v oboch prípadoch akýkoľvek orgán právne splnomocnený
vykonávať činnosti teraz vykonávané uvedeným orgánom,
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d) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená územie štátu a k nemu priľahlé teritoriálne vody
patriace pod zvrchovanosť tohto štátu,

e) pojem „letecká dopravná služba“ znamená akúkoľvek pravidelnú leteckú dopravnú službu
vykonávanú lietadlom pre verejnú prepravu cestujúcich, pošty alebo nákladu,

f) pojem „medzinárodná letecká dopravná služba“ znamená leteckú dopravnú službu, ktorá sa
vykonáva vo vzdušnom priestore nad územím viac ako jedného štátu,

g) pojem „letecká spoločnosť“ znamená akýkoľvek letecký dopravný podnik ponúkajúci alebo
vykonávajúci medzinárodnú leteckú dopravnú službu,

h) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a oprávnená
v súlade s článkom 3 tejto dohody,

i) pojem „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ znamená pristátie pre iný cieľ, ako je
nastúpenie a vystúpenie cestujúcich a naloženie a vyloženie nákladu alebo pošty,

j) pojem „kapacita“ znamená

i) vo vzťahu k lietadlu užitočné zaťaženie lietadla, ktoré je k dispozícii na trase alebo na časti
trasy,

ii) vo vzťahu k určenej leteckej dopravnej službe, kapacitu použitého lietadla na takúto službu
vynásobenú frekvenciou použitia takéhoto lietadla za dané obdobie na trase alebo na časti
trasy.

Článok 2
Dopravné práva

(1) Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane s ohľadom na ich dohodnuté
medzinárodné letecké dopravné služby tieto práva:

a) právo preletávať bez pristátia ponad územie jej štátu,

b) právo pristávať na území jej štátu na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou.

(2) Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely
zavedenia pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v
prílohe. Takéto služby a trasy sú ďalej nazvané „dohodnuté služby“ a „určené trasy“. Pri
vykonávaní dohodnutých služieb na určených trasách bude mať letecká spoločnosť (letecké
spoločnosti) určená (určené) každou zmluvnou stranou okrem práv určených v odseku 1 tohto
článku aj právo zastaviť na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch určených na tejto trase v
pláne trás (v prílohe) na účely nastúpenia a vystúpenia cestujúcich a naloženia a vyloženia
nákladu vrátane pošty.

(3) Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku sa nevykladá tak, že sa tým udeľuje právo leteckej
spoločnosti (leteckým spoločnostiam) štátu jednej zo zmluvných strán brať na palubu cestujúcich
a náklad vrátane pošty prepravovaných za prenájom alebo úhradu a určených pre iný bod na
území štátu danej zmluvnej strany.

Článok 3
Potrebné osvedčenia

(1) Každá zmluvná strana má právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jednu leteckú
spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na vykonávanie dohodnutých služieb na určených
trasách.

(2) Po prijatí takéhoto určenia vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade
s ustanoveniami odsekov 4 a 5 tohto článku udelia bez meškania určenej leteckej spoločnosti
príslušné prevádzkové povolenie.
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(3) Každá zmluvná strana má právo písomným oznámením druhej zmluvnej strane odobrať
určenie akejkoľvek leteckej spoločnosti a určiť inú leteckú spoločnosť.

(4) Leteckú spoločnosť určenú jednou zmluvnou stranou môže druhá zmluvná strana požiadať,
aby preukázala, že je kvalifikovaná plniť podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi
predpismi obvykle a náležite používanými na území štátu tejto zmluvnej strany pri prevádzkovaní
medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

(5) Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie podľa odseku 2
tohto článku alebo nariadiť také podmienky, ktoré môže považovať za potrebné pri uplatňovaní
práv podľa článku 2 tejto dohody určenou leteckou spoločnosťou v prípade, že táto zmluvná strana
nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti
prislúcha zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

(6) Ak je letecká spoločnosť takto určená a dostala prevádzkové povolenie, môže kedykoľvek
začať s prevádzkovaním dohodnutých služieb za predpokladu, že platia tarify určené v súlade s
ustanoveniami článku 11 tejto dohody a bola dosiahnutá dohoda v súlade s ustanoveniami článku
5 tejto dohody s ohľadom na tieto služby.

Článok 4
Pozastavenie a zrušenie práv

(1) Každá zmluvná strana má právo pozastaviť vykonávanie práv podľa článku 2 tejto dohody
leteckým spoločnostiam určených druhou zmluvnou stranou alebo zrušiť prevádzkové povolenie,
alebo uložiť také podmienky, ktoré považuje za potrebné pri vykonávaní týchto práv, ak

a) nie je presvedčená, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola uvedenej leteckej spoločnosti
(leteckých spoločností) je prevedená na zmluvnú stranu, ktorá určila leteckú spoločnosť (letecké
spoločnosti), alebo na príslušníkov jej štátu,

b) uvedená letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) nedodržiava (nedodržiavajú) zákony a iné
právne predpisy štátu zmluvnej strany udeľujúcej tieto práva,

c) letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) nezabezpečuje (nezabezpečujú) dohodnuté služby v
súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

(2) Ak okamžité pozastavenie, zrušenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1
tohto článku nie je nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných
právnych predpisov, takéto právo sa využije iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou. V
takom prípade konzultácie začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných
strán požiada o konzultácie.

Článok 5
Kapacita

Používaná kapacita dohodnutých pravidelných leteckých dopravných služieb bude podliehať
týmto podmienkam:

(1) Určená letecká spoločnosť štátu (letecké spoločnosti) každej zmluvnej strany bude (budú)
poskytovať dohodnuté služby na určených trasách na základe princípu spravodlivosti a rovnakých
podmienok.

(2) Pri poskytovaní dohodnutých služieb bude určená letecká spoločnosť štátu (letecké
spoločnosti) každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu
(leteckých spoločností) druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnila služby, ktoré
spomínaná spoločnosť (spoločnosti) poskytuje (poskytujú) na rovnakej celej trase alebo na jej časti.
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(3) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán
budú úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na dopravu na určených trasách a majú ako prvotný
cieľ zabezpečiť kapacitu rovnajúcu sa súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu
cestujúcich, nákladu a pošty medzi územím štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť
(letecké spoločnosti) určila, a štátmi s konečným cieľom cesty prepravy.

(4) Ustanovenia o preprave cestujúcich, ktorí nastúpili alebo vystúpili, nákladu a pošty, ktoré
naložili a vyložili v bodoch na určených trasách na územiach štátov iných, ako tých, ktoré určili
letecké spoločnosti, sa budú zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi tak, že takáto
kapacita bude súvisieť s

a) požiadavkami na prepravu medzi štátom s východiskovým bodom a štátom miesta určenia,

b) požiadavkami na prepravu na území, ponad ktoré letecká spoločnosť (letecké spoločnosti)
preletáva, pričom berie do úvahy miestne a regionálne služby vykonávané leteckou
spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu, ktorému toto územie patrí,

c) požiadavkami priamej prevádzky leteckej spoločnosti.

(5) Zoznamy dohodnutých služieb sa predkladajú vládnym orgánom civilného letectva obidvoch
zmluvných strán na schválenie minimálne tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom ich
zavedenia. V osobitných prípadoch sa môže táto lehota skrátiť so súhlasom uvedených orgánov.

(6) Dohodnuté služby zavedené na jedno obdobie v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú
v platnosti na ďalšie obdobie, ak sa nezavedú nové dohodnuté služby v súlade s ustanoveniami
tohto článku.

Článok 6
Uznanie osvedčení a licencií

(1) Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala
alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uzná počas ich platnosti za platné aj druhá
zmluvná strana na ciele poskytovania dohodnutých služieb.

(2) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť uznať v prípade preletu ponad územie
jej štátu platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré boli príslušníkom jej štátu udelené alebo
vyhlásené za platné iným štátom.

Článok 7
Oslobodenie od cla a iných poplatkov

(1) Lietadlá určenej leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) štátu jednej zmluvnej strany
vykonávajúce medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby paliva,
mazív a tovaru (vrátane potravín, nápojov a tabaku), ktoré sa nachádzajú na palube takéhoto
lietadla, sú oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov a iných poplatkov alebo daní pri prílete na
územie štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že takéto vybavenie a zásoby zostanú na
palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú.

(2) Od cla a daní s výnimkou poplatkov za vykonávané služby sú oslobodené

a) zásoby lietadla, ktoré sa naložili na palubu lietadla na území štátu jednej zo zmluvných strán v
limitovanom množstve, ktoré je stanovené orgánom štátu druhej zmluvnej strany, a sú určené
na použitie na palube lietadla štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcom letecké dopravné
služby na určenej trase druhej zmluvnej strany,
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b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na údržbu alebo opravu
lietadla, ktoré je použité na určenej trase určenou leteckou spoločnosťou (leteckými
spoločnosťami) štátu druhej zmluvnej strany,

c) palivo a mazivá určené na zásobovanie lietadla prevádzkovaného na určenej trase určenou
leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu druhej zmluvnej strany, aj keď sa majú
tieto zásoby použiť na časti trasy prejdenej nad územím štátu zmluvnej strany, kde sa naložili.
Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) sa môžu colne prehliadať a kontrolovať.

(3) Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla
štátu jednej zo zmluvných strán, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so
súhlasom colných orgánov štátu tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod
dohľadom uvedených orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s
colnými predpismi.

Článok 8
Zdanenie

(1) Zisky z prevádzky lietadiel v medzinárodnej doprave sú zdaniteľné iba na území štátu
zmluvnej strany, na ktorom sa nachádza sídlo výkonného manažmentu podniku.

(2) Majetok reprezentovaný lietadlom prevádzkovaným v medzinárodnej doprave a hnuteľným
majetkom, ktorý patrí k prevádzke takéhoto lietadla, podlieha zdaneniu iba na území štátu
zmluvnej strany, na ktorom sa nachádza sídlo výkonného manažmentu podniku.

(3) Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia s
ohľadom na dane z príjmov a majetku, potom platia ustanovenia takejto dohody.

Článok 9
Priamy tranzit

(1) Cestujúci, batožina, náklad a pošta, ktoré priamo prechádzajú cez územie štátu zmluvnej
strany a neopúšťajú priestor letiska, ktorý je vyhradený na takéto účely, sa podrobia
zjednodušenej kontrole s výnimkou bezpečnostných opatrení proti násiliu, leteckému pirátstvu a
pašovaniu narkotík.

(2) Batožina, náklad a pošta sú pri priamom tranzite oslobodené od cla a iných poplatkov a daní.

Článok 10
Bezpečnosť leteckej dopravy

(1) V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú
svoje vzájomné záväzky ochrániť civilné letectvo pred nezákonnými činmi zasahovania. Bez
obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov medzinárodného práva budú zmluvné strany
postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných
na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho
zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní
protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23.
septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich
medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 alebo
akéhokoľvek iného dohovoru o leteckej bezpečnosti, ku ktorému môžu štáty obidvoch zmluvných
strán pristúpiť.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú pri
zabránení protiprávnemu zmocneniu sa civilného lietadla a iným protiprávnym činom proti
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bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a zariadení na leteckú navigáciu a
pri akomkoľvek inom ohrození bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti
letectva určenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a zaradenými ako príloha k
Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve do tej miery, do akej sú takéto bezpečnostné
ustanovenia pre zmluvné strany prijateľné. Budú vyžadovať, aby u nich registrovaní
prevádzkovatelia lietadiel alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť
alebo majú stále sídlo na území ich štátu a prevádzkovatelia letísk na území ich štátu, konali v
súlade s takýmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

(4) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že bude od prevádzkovateľov lietadiel vyžadovať
dodržiavanie ustanovení uvedených v odseku 3 tohto článku týkajúcich sa bezpečnosti civilného
letectva požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo pri zotrvaní na území jej
štátu. Každá zmluvná strana zaručí, že na území jej štátu budú efektívne použité primerané
opatrenia na ochranu lietadla a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádky, prevážaných
predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nastupovaním a počas nastupovania alebo
nakladania. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety každej žiadosti druhej zmluvnej strany o prijatie
špeciálnych bezpečnostných opatrení v prípade výskytu konkrétnej hrozby.

(5) Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných
nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo
zariadení na leteckú navigáciu, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať uľahčením
komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto
incidentu alebo hrozby.

(6) Ak zmluvná strana odstúpi od ustanovení bezpečnosti leteckej dopravy tohto článku, vládne
orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany môžu požiadať o okamžité konzultácie vládne
orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany.

Článok 11
Prepravné tarify

(1) Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) štátu jednej
zmluvnej strany za prepravu na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na
prijateľnej úrovni berúc do úvahy všetky dôležité faktory vrátane nákladov na prevádzku,
primeraného zisku a charakteru služby, ako sú rýchlosť a stupeň pohodlia.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku dohodnú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch
zmluvných strán.

(3) Dohody podľa odseku 2 sa môžu, ak je to možné, dosiahnuť použitím ustáleného
mechanizmu sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

(4) Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva
zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia. V osobitných
prípadoch sa môže táto lehota so súhlasom uvedených orgánov skrátiť.

(5) Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na niektorej z týchto taríf alebo sa z
iných dôvodov tarify nemôžu pevne stanoviť v súlade s odsekom 2 tohto článku alebo ak počas
prvých pätnástich (15) dní z tridsať (30) dňového obdobia uvedeného v odseku 4 tohto článku
vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného
letectva druhej zmluvnej strany nesúhlas s tarifami dohodnutými v súlade s ustanoveniami
odseku 2 tohto článku, potom sa zmluvné strany budú snažiť určiť tarify na základe vzájomnej
dohody.
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(6) Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na schválení akejkoľvek tarify
predloženej podľa odseku 4 alebo na určení akejkoľvek tarify podľa odseku 5, potom sa zmluvné
strany budú snažiť určiť tarify na základe vzájomnej dohody.

(7) Žiadna z taríf nevstúpi do platnosti, ak ju neschvália vládne orgány civilného letectva
obidvoch zmluvných strán.

(8) Tarify zavedené v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú v platnosti, pokým nebudú
zavedené nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 12
Prevod čistých príjmov

(1) Každá zmluvná strana udelí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany
právo voľného prevodu prebytku príjmov nad výdavkami získaného na území jej štátu v súvislosti
s prepravou cestujúcich, batožiny, pošty a nákladu určenej leteckej spoločnosti (leteckých
spoločností) štátu druhej zmluvnej strany vo voľne zameniteľnej mene pri oficiálne stanovenom
výmennom kurze v deň, v ktorom sa prevod uskutočnil. Prevod sa vykoná okamžite, najneskôr do
šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti.

(2) Ak existujú osobitné dohody o platbách medzi zmluvnými stranami, potom sa platby
vykonajú v súlade s ustanoveniami týchto dohôd.

Článok 13
Zastúpenie, vydávanie dokumentov a obchodovanie

(1) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú rovnakú príležitosť zamestnať
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany technický a
obchodný personál na vykonávanie dohodnutých služieb na určených trasách, založiť a
prevádzkovať kancelárie na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú rovnakú príležitosť vydávať
všetky druhy prepravných dokumentov, reklamovať a podporovať predaj na území štátu druhej
zmluvnej strany.

Článok 14
Poskytovanie štatistiky

(1) Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú na vyžiadanie poskytovať
vládnym orgánom civilného druhej zmluvnej strany periodické alebo iné údaje a štatistiku.

(2) Takéto údaje musia obsahovať všetky nevyhnutné informácie na určenie objemu prepravy
poskytovanej leteckou spoločnosťou (leteckými spoločnosťami) na dohodnutých linkách, ako aj v
bodoch odletu a v cieľových bodoch týchto služieb.

Článok 15
Konzultácie a zmeny

(1) V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán v
pravidelnom kontakte, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení tejto dohody a jej prílohy.

(2) Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán považuje za potrebné zmeniť niektoré ustanovenie tejto
dohody, môže druhú zmluvnú stranu požiadať o konzultácie. Takéto konzultácie (ktoré môžu
dohodnúť vládne orgány civilného letectva) sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia
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žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Takto dohodnuté zmeny
schvália obe zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi.

(3) Zmeny týkajúce sa ustanovení tejto dohody a jej prílohy dohodnú vládne orgány civilného
letectva oboch zmluvných strán.

Článok 16
Urovnanie sporov

(1) Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto
dohody, zmluvné strany sa ho vynasnažia urovnať predovšetkým rokovaniami.

(2) Ak zmluvné strany nedosiahnu urovnanie sporu rokovaniami, môžu sa dohodnúť, že
predložia spor na rozhodnutie niektorej osobe alebo orgánu. Ak sa na tom nedohodnú, môže sa
spor na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán predložiť na rozhodnutie rozhodcovskému súdu
pozostávajúcemu z troch členov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a títo dvaja
sa dohodnú na treťom členovi. Každá zmluvná strana musí vymenovať člena do šesťdesiatich (60)
dní odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou o úmysle predložiť
spor rozhodcovskému súdu. Tretí člen rozhodcovského súdu sa musí určiť v priebehu
nasledujúcich šesťdesiatich (60) dní. Ak v určenej lehote žiadna zo zmluvných strán nevymenuje
svojho člena súdu alebo nebude určený tretí člen, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať
prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval člena alebo členov
rozhodcovského súdu. V každom prípade musí byť tretí sudca štátnym príslušníkom tretieho štátu
a bude vykonávať funkciu predsedu rozhodcovského súdu.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú splniť akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude prijaté v súlade s
odsekom 2 tohto článku.

(4) Ak jedna zo zmluvných strán nesplní rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 2 tohto článku,
môže jej druhá zmluvná strana obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť práva alebo výhody, ktoré jej
udelila v súlade s touto dohodou.

(5) Každá zmluvná strana hradí náklady a odmeny svojho člena rozhodcovského súdu. Honorár
tretieho sudcu a jeho náklady, ako aj náklady rozhodcovského konania znášajú obe zmluvné
strany rovnakým dielom.

Článok 17
Registrácia

Táto dohoda a všetky jej prílohy podliehajú registrácii v Rade Medzinárodnej organizácie
civilného letectva a na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Článok 18
Vypovedanie dohody

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek prostredníctvom diplomatických nót oznámiť druhej
zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody. Takéto oznámenie sa musí súčasne
zaslať aj Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva a Sekretariátu Organizácie Spojených
národov.

(2) V takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím dvanástich (12) mesiacov od dátumu
prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie o vypovedaní na základe
dohody obidvoch zmluvných strán odvolané pred uplynutím daného obdobia. Ak druhá zmluvná
strana nepotvrdí príjem oznámenia, potom sa toto oznámenie pokladá za prijaté po uplynutí
štrnástich (14) dní od jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.
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Článok 19
Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom si
zmluvné strany výmenou diplomatických nót navzájom oznámia, že sú splnené podmienky
stanovené ich príslušnými vnútroštátnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi Československou
socialistickou republikou a Rakúskou republikou o leteckej doprave podpísaná v Prahe 1. marca
1962, ako aj jej príloha, ktorou bola dohoda pozmenená a nadobudla platnosť 24. júna 1991.

Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to svojimi vládami splnomocnení, dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za Rakúsku
spolkovú vládu:

Caspar Einem v. r.
PRÍLOHA
A. Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určená (určené) vládou Slovenskej republiky má (majú)
právo poskytovať pravidelné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:
Východiskové body: Cieľové body:
body na území Slovenska body na území Rakúska
B. Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určená (určené) Rakúskou spolkovou vládou má (majú)
právo poskytovať pravidelné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:
Východiskové body: Cieľové body:
body na území Rakúska body na území Slovenska
C. Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán môžu poskytovať služby bez
využívania práva piatej leteckej slobody vzduchu v ľubovoľných medziľahlých bodoch a bodoch za
nimi.
Prípadné využívanie práva piatej leteckej slobody vzduchu môžu dohodnúť vládne orgány civilného
letectva oboch zmluvných strán.
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A I R  T R A N S P O R T  A G R E E M E N T
between the Government of the Slovak Republic and Austrian Federal Government

The Government of the Slovak Republic and the
Austrian Federal Government,

Hereinafter called in this Agreement the Contracting
Parties,

Being Parties to the Convention on International
Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the
seventh day of December 1944,

Desiring to conclude an Agreement, supplementary
to the said Convention, for the purpose of establishing
scheduled air services between and beyond their
respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the
context otherwise requires:
(a) The term "Contracting Party" means the

Government of the Slovak Republic on the one
hand and the Austrian Federal Government on the
other;

(b) the term "Convention" means the Convention on
International Civil Aviation, opened for signature
at Chicago, on seventh day of December 1944, and
includes any Annex adopted under Article 90 of
that Convention and any amendment of the Annex
or Convention under Articles 90 and 94 thereof
insofar as these have become effective for both
Contracting Parties;

(c) the term "aeronautical authorities" means, in the
case of the Slovak Republic the Ministry of
Transport, Posts and Telecommunications, and in
the case of the Austrian Federal Government, the
Federal Minister of Science and Transport, or in
both cases, any other authority legally empowered
to perform the functions exercised now by the said
authorities;

(d) the terms "territory" in relation to a state means
the land areas and territorial waters adjacent
thereto under the sovereignty of that State;

(e) the term "air service" means any scheduled air
service performed by aircraft for the public
transport of passengers, mail and cargo;

(f) the term "international air service" means an air
service which passes through the air space over the
territory of more than one State;

(g) the term "airline" means any air transport

enterprise offering or operating an international air
service;

(h) the term "designated airline" means an airline
which has been designated and authorized in
accordance with Article 3 of the present Agreement;

(i) the term "stop for non-traffic purpose" means
a landing for any purpose other than taking on or
discharging passengers, cargo or mail;

(j) the term "capacity" means:
i) in relation to an aircraft, the payload of that

aircraft available on a route or section of a route;
ii) in relation to a specified air service, the capacity

of the aircraft used on such service, multiplied by
the frequency operated by such aircraft over
a given period on a route or a section of a route.

Article 2

Traffic Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other
Contracting Party the following rights in respect of its
scheduled international air services:
(a) the right to fly across its territory without landing;
(b) the right to make stops in its territory for

non-traffic purposes.

(2) Each Contracting Party grants to the other
Contracting Party the rights specified in this
Agreement for the purpose of establishing scheduled
international air services on the routes specified in the
Annex. Such services and routes are hereafter called
"the agreed services" and the "specified routes"
respectively. While operating an agreed service on
a specified route, the airline(s) designated by each
Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights
specified in paragraph 1 of this Article, the right to
make stops in the territory of the other Contracting
Party at the points specified for that route in the
schedule for the purpose of taking on board and
discharging passengers and cargo including mail.

(3) Nothing in paragraph 2 of this Article shall be
deemed to confer on the airline(s) of one Contracting
Party the privilege of taking on board, in the territory
of the other Contracting Party, passengers and cargo
including mail carried for hire or reward and destined
for another point in the territory of that other
Contracting Party.

Príloha
k č. 103/1999 Z. z.
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Article 3

Necessary Authorizations

(1) Each Contracting Party shall have the right to
designate in writing to the other Contracting Party one
airline or several airlines for the purpose of operating
the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designation, the aeronautical
authorities of the other Contracting Party shall,
subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 of this
Article, without delay grant to a designated airline the
appropriate operating authorizations.

(3) Each Contracting Party shall have the right, by
written notification to the other Contracting Party, to
withdraw the designation of any such airline and to
designate another one.

(4) An airline designated by other Contracting Party
may be required to satisfy the other Contracting Party
that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by
the laws and regulations normally and reasonably
applied by this Contracting Party to the operation of
international air services in conformity with the
provisions of the Convention.

(5) Each Contracting Party shall have the right to
refuse to grant the operating authorizations referred
to in paragraph 2 of this Article, or to impose such
conditions as it may deem necessary on the exercise
by a designated airline of the rights specified in Article
2 of the present Agreement, in any case where the said
Contracting Party is not satisfied that substantial
ownership and effective control of that airline are
vested in the Contracting Party designating the airline
or in its nationals.

(6) When an airline has been so designated and
authorized, it may at any time begin to operate the
agreed services, provided that a tariff, established in
accordance with the provisions of Article 11 of the
present Agreement, is in force and an agreement in
accordance with the provisions of Article 5 of the
present Agreement has been reached in respect of that
service.

Article 4

Suspension and Revocation

(1) Each Contracting Party shall have the right to
suspend the exercise of the rights specified in Article 2
of the present Agreement by the airline(s) designated
by the other Contracting Party, or to revoke the
operating authorization, or to impose such conditions
as it may deem necessary on the exercise of these
rights:
(a) in any case where it is not satisfied that substantial

ownership and effective control of said airline(s) are
vested in the Contracting Party designating the
airline(s) or in its nationals, or

(b) in the case of failure by said airline(s) to comply
with the laws or regulations of the Contracting
Party granting these rights or

(c) in case the airline(s) otherwise fail(s) to operate the
agreed services in accordance with the conditions
prescribed under the present Agreement.

(2) Unless immediate suspension, revocation or
imposition of the conditions mentioned in paragraph 1
of this Article is essential to prevent further
infringements of laws or regulations, such right shall
be exercised only after consultations with the other
Contracting Party. In such a case consultations shall
begin within a period of sixty (60) days from the date
of request made by either Contracting Party for
consultations.

Article 5

Capacity Regulations

The capacity to be operated on the agreed scheduled
air services shall be subject to the following
conditions:

(1) There shall be fair and equal opportunity for the
designated airline(s) of both Contracting Parties to
operate the agreed services on the specified routes.

(2) In operating the agreed services, the airline(s) of
each Contracting Party shall take into account the
interests of the airline(s) of the other Contracting Party
so as not to affect unduly the services which the latter
provide(s) on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated
airline(s) of the Contracting Parties shall bear close
relationship to the requirements of the public for
transportation on the specified routes and shall have
as their primary objective the provision of capacity
adequate to carry the current and reasonably
anticipated requirements for the carriage of
passengers, cargo and mail between the territory of the
Contracting Party designating the airline(s) and the
countries of ultimate destination of the traffic.

(4) Provisions for the carriage of passengers, cargo
and mail both taken up and put down at points on the
specified routes in the territories of States other than
that designating the airline(s), shall be made in
accordance with the general principle that capacity
shall be related to:
(a) traffic requirements between the country of origin

and the countries of destination;
(b) traffic requirements of the area through which the

airline(s) pass(es), after taking account of local and
regional services established by airlines of the
States comprising the area; and

(c) the requirements of through airline-operations.

(5) The schedules of the agreed services shall be
submitted for approval to the aeronautical authorities
of both Contracting Parties at least thirty (30) days
before the proposed date of their introduction. In
special cases, this time limit may be reduced subject
to the consent of the said authorities.

(6) The schedules established for one season in
accordance with the provisions of this Article shall
remain in force for corresponding seasons until new
schedules have been established in accordance with
the provisions of this Article.
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Article 6

Recognition of Certificates and Licences

(1) Certificates of airworthiness, certificates of
competency and licences issued or rendered valid by
one Contracting Party, and still in force, shall be
recognized as valid by the other Contracting Party for
the purpose of operating the agreed services.

(2) Each Contracting Party reserves the right,
however, to refuse to recognize, for the purpose of
flights above its own territory, certificates of
competency and licences granted to its own nationals
or rendered valid by another State.

Article 7

Exemption from Customs and Other Duties

(1) Aircraft operated on international services by the
airline(s) designated by each Contracting Party, as well
as their regular equipment, supplies of fuel and
lubricants and the aircraft stores (including food,
beverages and tobacco) on board such aircraft shall be
exempt from all customs duties, inspection fees and
other duties or taxes on arriving in the territory of the
other Contracting Party, provided such equipment and
supplies remain on board the aircraft up to such time
as they are re-exported.

(2) There shall also be exempt from the same duties
and taxes with the exception of charges corresponding
to the service performed:
(a) aircraft stores on board in the territory of either

Contracting Party, within limits fixed by the
authorities of said Contracting Party, and for use
on board the aircraft engaged on a specified route
of the other Contracting Party;

(b) spare parts entered into the territory of either
Contracting Party for the maintenance or repair of
aircraft used on a specified route by the designated
airline(s) of the other Contracting Party;

(c) fuel and lubricants destined to supply aircraft
operated on a specified route by the designated
airline(s) of the other Contracting Party, even if
these supplies are to be used on the part of the
journey performed over the territory of the
Contracting Party in which they are taken on
board.

Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b)
and (c) above may be required to be kept under
customs supervision or control.

(3) The regular airborne equipment, as well as the
materials and supplies retained on board the aircraft
of either Contracting Party may be unloaded in the
territory of the other Contracting Party only with the
approval of the customs authorities of that
Contracting Party. In such case, they may be placed
under the supervision of said authorities up to such
time as they are re-exported or otherwise disposed of
in accordance with customs regulations.

Article 8

Taxation

(1) Profits from the operation of aircraft in
international traffic shall be taxable only in the
territory of the Contracting Party in which the place of
effective management of the enterprise is situated.

(2) Capital represented by aircraft operated in
international traffic and by movable property
pertaining to the operation of such aircraft shall be
taxable only in the territory of the Contracting Party
in which the place of effective management of the
enterprise is situated.

(3) Where a special Agreement for the avoidance of
double taxation with respect to taxes on income and
on capital exists between the Contracting Parties, the
provisions of the latter shall prevail.

Article 9

Direct Transit Traffic

(1) Passengers, baggage, cargo and mail in direct
transit across the territory of either Contracting Party
and not leaving the area of the airport reserved for
such purpose shall, except in respect of security
measures against violence, air piracy and smuggling
of narcotic drugs, be subject to no more than
a simplified control.

(2) Baggage, cargo and mail in direct transit shall be
exempt from customs duties and other similar taxes.

Article 10

Aviation Security

(1) Consistent with their rights and obligations of
international law, the Contracting Parties reaffirm
their obligation to each other to protect the security of
civil aviation against acts of unlawful interference.
Without limiting the generality of their rights and
obligations under international law the Contracting
Parties shall, in particular, act in conformity with the
provisions of the Convention on Offences and Certain
Other Acts Committed on Board Aircraft signed at
Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft signed at
The Hague on 16 December 1970, the Convention for
the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation signed at Montreal on 23 September
1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful
Acts of Violence at Airports Serving International Civil
Aviation signed at Montreal on 24 February 1988 or of
any other Aviation Security Conventions to which the
two parties may adhere.

(2) The Contracting Parties shall provide upon
request all necessary assistance to each other to
prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and
other unlawful acts against the safety of such aircraft,
their passengers and crew, airports and air navigation
facilities, and any other treat to the security of civil
aviation.

(3) The Contracting Parties shall, in their mutual

Strana 1098 Zbierka zákonov č. 103/1999 Čiastka 46



103/1999 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

relations, act in conformity with the aviation security
provisions established by the International Civil
Aviation Organization and designated as Annexes to
the Convention on International Civil Aviation to the
extent that such security provisions are applicable to
the Contracting Parties. They shall require that
operators of aircraft of their registry or operators of
aircraft who have their principal place of business or
permanent residence in their territory and the
operators of airport in their territory act in conformity
with such aviation security provisions.

(4) Each Contracting Party agrees that such
operators of aircraft shall be required to observe the
aviation security provisions referred to in paragraph 3
above required by the other Contracting Party for entry
into, departure from, or while within the territory of
that other Contracting Party. Each Contracting Party
shall ensure that adequate measures are effectively
applied within its territory to protect the aircraft and
to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage,
cargo and aircraft stores prior to and during boarding
or loading. Each Contracting Party shall also give
sympathetic consideration to any request from the
other Contracting Party for reasonable special security
measures to meet a particular treat.

(5) When an incident or treat of an incident of
unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts
against the safety of such aircraft, their passengers
and crew, airports or air navigation facilities occurs,
the Contracting Parties shall assist each other by
facilitating communications and other appropriate
measures intended to terminate rapidly and safely
such incident or treat thereof.

(6) Should a Contracting Party depart from the
aviation security provisions of this article, the
aeronautical authorities of the other Contracting Party
may request immediate consultations with the
aeronautical authorities of that Party.

Article 11

Transport Tariffs

(1) The tariffs to be charged by the airline(s) of one
Contracting Party for the carriage to or from the
territory of the other Contracting Party shall be
established at reasonable levels, due regard being paid
to all relevant factors including cost of operation,
reasonable profit and characteristics of service, such
as standards of speed and accommodation.

(2) The tariffs referred to in paragraph 1 of this
Article shall be agreed upon by the designated airlines
of both Contracting Parties.

(3) Agreements according to paragraph 2 above may,
if possible, be reached through the rate-fixing
machinery of the International Air Transport
Association.

(4) The tariffs so agreed upon shall be submitted for
approval to the aeronautical authorities of the
Contracting Parties at least thirty (30) days before the
proposed date of their introduction. In special cases
this time may be reduced, subject to the consent of the
said authorities.

(5) If the designated airlines cannot agree on any of
these tariffs, or if for some other reasons a tariff cannot
be fixed in accordance with paragraph 2 of this Article,
or if during the first fifteen (15) days of the thirty (30)
days’ period referred to in paragraph 4 of this Article,
the aeronautical authorities of one Contracting Party
give the aeronautical authorities of the other
Contracting Party notice of their dissatisfaction with
any tariff agreed upon in accordance with the
provisions of paragraph 2 of this Article, the
aeronautical authorities of the Contracting Parties
shall endeavour to agree upon the tariffs.

(6) If the aeronautical authorities cannot agree on
the approval of any tariff submitted to them under
paragraph 4 above or on the determination of any tariff
under paragraph 5, the Contracting Parties shall
endeavour to agree upon the tariffs.

(7) No tariff shall come into force unless the
aeronautical authorities of either Contracting Party
have approved of it.

(8) The tariffs established in accordance with the
provisions of this Article shall remain in force until
new tariffs have been established in accordance with
the provisions of this Article.

Article 12

Transfer of Net Revenues

(1) Each Contracting Party grants to the designated
airline(s) of the other Contracting Party the right of free
transfer of the excess of receipts over expenditure,
earned on its territory in connection with the carriage
of passengers, baggage, mail and freight by the
designated airline(s) of the other Contracting Party, in
a freely convertible currency at the official rate of
exchange on the day the transfer is made. Transfers
shall be effected immediately, at the latest within sixty
(60) days after the date of request.

(2) Where a special payment agreement exists
between the Contracting Parties, payments shall be
effected in accordance with the provisions of that
agreement.

Article 13

Representation, Ticketing and Sales Promotion

(1) The designated airline(s) of each Contracting
Party shall have an equal opportunity to employ,
subject to the laws and regulations of the other
Contracting Party, the technical and commercial
personnel for the performance of the agreed services
on the specified routes and to establish and operate
offices in the territory of the other Contracting Party.

(2) The designated airline(s) of each Contracting
Party shall further have an equal opportunity to issue
all kinds of documents of carriage and to advertise and
promote sales in the territory of the other Contracting
Party.
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Article 14

Provision of Statistics

(1) The aeronautical authorities of one Contracting
Party shall supply to the aeronautical authorities of
the other Contracting Party at their request periodic
or other statements or statistics.

(2) Such statements shall include all information
required to determine the amount of traffic carried by
the airline(s) on the agreed services and the origin and
destination of such traffic.

Article 15

Consultations and Modifications

(1) In a spirit of close co-operation, the aeronautical
authorities of the Contracting Parties shall consult
each other from time to time with a view to ensuring
the implementation of, and satisfactory compliance
with, the provisions of the present Agreement and the
Annex thereto.

(2) If either of the Contracting Parties considers it
desirable to modify any provision of the present
Agreement, it may request consultations with the
other Contracting Party. Such consultations (which
may be prepared by discussions between the
aeronautical authorities), shall begin within a period
of sixty (60) days of the date of request, unless both
Contracting Parties agree to an extension of this
period. Modifications so agreed upon shall be
approved by each Contracting Party in accordance
with its constitutional procedures.

(3) Modifications to the Annex shall be agreed upon
between the appropriate authorities of the Contracting
Parties.

Article 16

Settlement of Disputes

(1) If any dispute arises between the Contracting
Parties relating to the interpretation or application of
the present Agreement, the Contracting Parties shall
in the first place endeavour to settle it by negotiations.

(2) If the Contracting Parties fail to reach
a settlement by negotiations, they may agree to refer
the dispute for decision to some person or body; if they
do not so agree, the dispute shall, at the request of
either Contracting Party, be submitted for decision to
a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by
each Contracting Party and the third to be appointed
by the two so nominated. Each of the Contracting
Parties shall nominate an arbitrator within a period of
sixty (60) days from the date of receipt by either
Contracting Party from the other of a notice through
diplomatic channels requesting arbitration of the
dispute. The third arbitrator shall be appointed within
a further period of sixty (60) days. If either of the
Contracting Parties fails to nominate an arbitrator
within the period specified, or if the third arbitrator is
not appointed within the period specified, the
President of the Council of the International Civil
Aviation Organization may be requested by either

Contracting Party to appoint an arbitrator or
arbitrators as the case requires. In any case, the third
arbitrator shall be a national of a third State and shall
act as president of the arbitral body.

(3) The Contracting Parties undertake to comply
with any decisions taken under paragraph 2 of this
Article.

(4) If and for so long as either Contracting Party fails
to comply with a decision taken under paragraph 2 of
this Article, the other Contracting Party may limit,
suspend or revoke any rights or privileges which it has
granted by virtue of this agreement to the Contracting
Party in default.

(5) Each Contracting Party shall bear the expenses
and remuneration necessary for its arbitrator. The fee
for the third arbitrator and the expenses necessary for
this one as well as those due to the activity of the
arbitration shall be equally shared by the Contracting
Parties.

Article 17

Registration

This Agreement and all amendments thereto shall
be registrated with the Council of the International
Civil Aviation Organization and the Secretariat of the
United Nations.

Article 18

Termination

(1) Either Contracting Party may at any time give
written notice through diplomatic channels to the
other Contracting Party of its decision to terminate the
present Agreement; such notice shall be
simultaneously communicated to the Council of the
International Civil Aviation Organization and the
Secretariat of the United Nations.

(2) In such case the Agreement shall terminate
twelve (12) months after the date of receipt of the
notice by the other Contracting Party, unless the
notice to terminate is withdrawn by agreement before
the expiry of this period. In the absence of
acknowledgement of receipt by the other Contracting
Party, notice shall be deemed to have been received
fourteen (14) days after the receipt of the notice by the
International Civil Aviation Organization.

Article 19

Entry into Force

(1) This agreement shall enter into force on the first
day of the second month, following the date on which
the two Contracting Parties have notified each other
in an exchange of diplomatic notes that the
requirements for its entry into force under their
respective constitutional procedures have been
fulfilled.

(2) The Air Transport Agreement between the
Government of the Czechoslovak Socialist Republic
and the Austrian Federal Government which was
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signed in Prague on March 1st, 1996 as well as its
Annex, as amended and in force since June 24th,
1991, shall terminate between the Contracting
Parties of the present Agreement on its coming into
force.

In witness whereof the undersigned

Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed the present
Agreement.

Done in duplicate at Bratislava this 15th day of
December 1998 in the English language.

For the Government
 of the Slovak Republic:

Gabriel Palacka

For the Austrian
 Federal Government:

Caspar Einem
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Annex

A. The airline(s) designated by the Government of the Slovak Republic shall be entitled to operate scheduled air
services in both directions on routes specified hereafter:

Points of departure: Points of arrival:

Points in Slovakia Points in Austria

B. The airline(s) designated by the Austrian Federal Government shall be entitles to operate scheduled air services
in both directions on routes specified hereafter:

Points of departure: Points of arrival:

Points in Austria Points in Slovakia

C. Any intermediate points and points beyond may be served by the designated airline(s) of each Contracting Party
without exercising Fifth Freedom traffic rights.

The eventual exercise of Fifth Freedom traffic rights may be agreed upon by the aeronautical authorities of the two
Contracting Parties.
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