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Vyhlásenie prevádzkovateľa letiska o zhode
Declaration of compliance – Aerodrome operator


Letisko ICAO 4 miestny kód
Aerodrome

Prevádzkovateľ letiska
Aerodrome Operator

Požidavky na organizáciu (ADR.OR) a prevádzkové požiadavky (ADR.OPS): dátum, verzia
Organisation and Operations Basis (ADR.OPS): date, version 

Letisková prevádzková príručka: dátum, verzia
Aerodrome Manual: date, version

Predpisová základňa osvedčovania (CB): dátum, verzia
Certification Basis (CB): date, version 

Vyhlásenie prevádzkovateľa letiska o zhode: 
V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12.februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, prevádzkovateľ letiska týmto vyhlasuje, že:
	Predpisová základňa osvedčovania je dodržaná, a letisko, rovnako ako jeho obmedzenia a ochrana prekážkové roviny a plochy a ďalšie oblasti súvisiace s letiskom, nemajú žiadne charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré by vytvárali nebezpečenstvo pre prevádzku.
	Všetci pracovníci sú kvalifikovaní, kompetentní a vyškolení v súlade s príslušnými požiadavkami.
	Dokumentácia systému riadenia, vrátane Letiskovej prevádzkovej príručky letiska, je v súlade s príslušnými požiadavkami uvedenými v časti ADR.OR a časti ADR.OPS.

Prevádzka a údržba letiská sa budú vykonávať v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 2018/1139 zo 4 júla 2018 a jeho vykonávacími predpismi, podmienkami osvedčení, ako aj postupmi a pokynmi uvedenými v prevádzkovej príručke letiska.
	Údaje uvedené v tomto vyhlásení sú správne.
	Disponuje prístupom, právomocami a nevyhnutnými zdrojmi (personál, vybavenie, finančné zdroje a iné zdroje) na zaistenie prevádzky letiska podľa požiadaviek nariadení.
Declaration of compliance of Aerodrome Operator: 
In accordance with Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodrome pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and the Council, the aerodrome operator hereby declares that:
	The certification basis is complied with, and the aerodrome, as well as its obstacle limitation and protection surfaces, and other areas associated with the aerodrome, have no feature or characteristics making it unsafe for operation.
	All personnel are qualified, competent, and trained in accordance with the applicable requirements.

The management system documentation, including the aerodrome manual, comply with the applicable requirements set out in Part-ADR.OR and Part-ADR.OPS.
The operation and maintenance of the aerodrome will be carried out in accordance with the requirements of Regulation (EU) No 2018/1139 of 4 July 2018 and its Implementing Rules, the terms of the certificate, and the procedures and instructions specified in the aerodrome manual.
The information disclosed in this declaration is correct.
	Have access, authorization to the necessary resources (personnel, tools, equipment, financial resources, etc.) to ensure that operation are carried out in accordance with applicable requirements.

Zodpovedný manažér, meno, priezvisko, funkcia
Accountable Manager
 
Dátum, podpis
Date, Signature



