P.č. Názov zmluvy
1 Zmluva o zabezpečovacom prevode ...
Dodatok č. 1 k Zmluva o zabezpečovacom
2 prevode ...
3 Zmluva o zriadení záložného práva

číslo zmluvy predmet zmluvy
prevod vlastníckeho práva
prevod vlastníckeho práva
06/027A/10 zriadenie záložného práva

Názov druhej zmluvnej strany
SMS TTSK, s.r.o.

Dátum zverejnenia
na stránke
07.04.2011

SMS TTSK, s.r.o.

09.06.2011

Dexia banka Slovensko, a.s.

09.06.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bezpečná
4 prevádzka ...

Z/PZY/342/2011 poskytnutie dotácie

MDVaRR SR

14.06.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bezpečnostná
5 ochrana ...

Z/PZY/343/2011 poskytnutie dotácie

MDVaRR SR

14.06.2011

1318/2510/2011
1318/2510/2011
Z/PZY/45/2012
Z/PZY/44/2012
Z/PZY/470/2011
Z/PZY/108/2012
Z/PZY/40/2012

MDVaRR SR
SLOVNAFT, a.s.
Mesto Piešťany
Mesto Piešťany
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ondrej Mitter
SLOVNAFT, a.s.

10.01.2012
27.01.2012
27.01.2012
27.01.2012
01.02.2012
07.02.2012
10.02.2012

MDVaRR SR

14.02.2012

SMS TTSK, s.r.o.

14.02.2012

SMS TTSK, s.r.o.
TRANSCON Electronic System, s.r.o.

14.02.2012
28.02.2012

REKMA-Trading, s.r.o.
Slovenská letecká akadémia
Slovenská letecká akadémia
Prima banka Slovensko, a.s.

02.03.2012
02.03.2012
02.03.2012
08.03.2012

Saroute, s.r.o.

13.03.2012

SMS TTSK, s.r.o.

05.04.2012

dodatok k zmluve o pôžičke
prevod vlastníckeho práva
Z/PZY/323/2012 realizácia dňa otvorených dverí
Z/PZY/337/2012 realizácia dňa otvorených dverí
Z/PZY/305/2012 realizácia spoločensko - športového podujatia

SMS TTSK, s.r.o.
SMS TTSK, s.r.o.
Slovenská letecká akadémia
Slovenská letecká akadémia
Carat Agency, s.r.o.

05.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
26.04.2012
09.05.2012

podmienky pre realizáciu spoločensko - športového
Z/PZY/306/2012 podujatia

Carat Agency, s.r.o.

09.05.2012

SMS TTSK, s.r.o.

01.06.2012

6
7
8
9
10
11
12

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Bezpečnostná ochrana ...
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenajme
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Nájomná zmluva
Dohoda o vykonávaní športovej činnosti
Zmluva o predaji rafinérskych produktov

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie 13 Bezpečná prevádzka ...

poskytnutie dotácie
dažďová kanalizácia
motorové vozidlo - kúpa
dýchacie prístroje - kúpa
nájom nebytových priestorov
vykonávanie letov
predaj rafinérskych produktov

1318/2510/2011 poskytnutie dotácie

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovacom
14 prevode ...

prevod vlastníckeho práva

Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke zo dňa
15 12.01.2011
16 Zmluva o dielo

poskytnutie pôžičky
Z/PZY/203/2012 oprava ovládania SZZ

17
18
19
20

Z/PZY/215/2012
Z/PZY/240/2012
Z/PZY/240/2012
06/027/10

Zmluva o dielo
Zmluva o náhrade škody
Zmluva o výcvikových letoch
Zmluva o kontokorentnom úvere - dodatok č. 3

21 Zmluva o dielo
Dodatok č. 7 k Zmluve o pôžičke zo dňa
22 12.01.2011
23
24
25
26
27

Dodatok č. 8 k Zmluve o pôžičke zo dňa
12.01.2011
Zmluva o zabezpečovacom prevode ...
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
Nájomná zmluva

Zmluva o spolupráci, náhrade škody a zmluvnej
28 pokute
Dodatok č. 9 k Zmluve o pôžičke zo dňa
29 12.01.2011

oprava dilatačných spár, trhlín bodovýcha plošných
výtlkov
podmienky realizácie akcie "Deň otvorených dverí"
Dohoda o výcvikových letoch a pozemnej obsluhe
úverová zmluva

oprava denného značenia prevádzkových plôch na
Z/PZY/204/2012 letisku Piešťany
dodatok k zmluve o pôžičke

dodatok k zmluve o pôžičke

Zmluva o nájme nehnuteľnosti a o spolupráci a
30 náhrade škody

Z/PZY/409/2012 krátkodobý nájom pozemkov

Agentúra DUNA, s.r.o.

07.06.2012

Zmluva o nájme nehnuteľnosti a o spolupráci a
31 náhrade škody
32 Zmluva o nájme nehnuteľnosti a náhrade škody

Z/PZY/408/2012 krátkodobý nájom pozemkov
Z/PZY/416/2012 krátkodobý nájom pozemkov

Agentúra DUNA, s.r.o.
Storm promotion, s.r.o.

07.06.2012
22.06.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a
33 náhrade škody

Z/PZY/408/2012 rozšírenie predmetu nájmu

Agentúra DUNA, s.r.o.

22.06.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a
34 náhrade škody
35 Zmluva o nájme nehnuteľnosti a náhrade škody
36 Dohoda o nájme za užívanie pozemku

Z/PZY/409/2012 rozšírenie predmetu nájmu
Z/PZY/421/2012 krátkodobý nájom pozemkov
Z/PZY/459/2012 krátkodobý nájom pozemkov a predaj el. energie

Agentúra DUNA, s.r.o.
Tempus SuperDrive s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.

22.06.2012
28.06.2012
02.07.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a o
37 spolupráci a náhrade škody

Z/PZY/408/2012 doplnenie zmluvy o dodávku el. Energie

Agentúra DUNA, s.r.o.

03.07.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a o
38 spolupráci a náhrade škody
39 Zmluva o nájme nehnuteľnosti a náhrade škody

Z/PZY/409/2012 doplnenie zmluvy o dodávku el. Energie
Z/PZY/411/2012 krátkodobý nájom pozemkov

Agentúra DUNA, s.r.o.
GRAPE AGENCY, s.r.o.

13.07.2012
23.07.2012

40 Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie
41 Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z/PZY/488/2010
42 Zmluva č. Z/PZY/512/2012

Z/PZY/475/2012 dodávka el. energie
Z/PZY/488/2010 nájom pozemkov
Z/PZY/512/2012 nájom pozemkov

FIGHTER, s.r.o.
Pavličková Jaroslava
Mihaliková Mária

31.07.2012
09.08.2012
09.08.2012

43 Dodatok č. 5 k Zmluve č. Z/PZY/603/2006

nájom časti obvodovej steny na umiestnenie
Z/PZY/603/2006 billboardu

FOBOS advertising, spol. s. r. o.

20.08.2012

Dodatok č. 10 k Zmluve o pôžičke zo dňa
44 12.01.2011
45 Zmluva o nájme pozemku

dodatok k zmluve o pôžičke
Z/PZY/547/2012 nájom pozemku

SMS TTSK, s.r.o.
Cisárová Marta, rod. Oravcová

24.08.2012
03.09.2012

Dohoda o využívaní rolovacej, pristávacej a
46 vzletovej dráhy letiska
47 Zmluva o zabezpečovacom prevode ...
48 Zmluva o pôžičke

umožnenie vykonávania jázd osobnými motorovými
Z/PZY/561/2012 vozidlami
Z/PZY/595/2012 prevod vlastníckeho práva
Z/PZY/594/2012 poskytnutie pôžičky

Ing. Ladislav Lörinc
SMS TTSK, s.r.o.
SMS TTSK, s.r.o.

07.09.2012
12.09.2012
12.09.2012

Zmluva o zabezpečení audítorských a
49 overovacích prác v roku 2012

Z/PZY/533/2012 overenie účtovnej závierky k 31.12.2012

TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o.

19.09.2012

50 Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie

Z/PZY/569/2012 dodávka elektrickej energie

SHARK AIRCRAFT, a.s.

20.09.2012

Zmluva o spolupráci, náhrade škody a zmluvnej
51 pokute

Z/PZY/637/2012 podmienky realizácie akcie "Deň otvorených dverí"

Slovenská letecká akadémia

09.10.2012

SMS TTSK, s.r.o.

11.10.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke zo dňa
52 07.09.2012

dodatok k zmluve o pôžičke

53 Nájomná zmluva

nájom kancelárskych, skladovacích priestorov a časti
Z/PZY/596/2012 pozemku na parkovanie lietadlovej techniky
Utair Europe, s.r.o.

12.10.2012

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb
obyvateľstvu prevádzkovaním predajných
54 automatov

úprava práv a povinností pri zabezpečení
poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním
Z/PZY/655/2012 predajných automatov

Soňa Korčeková - ASO VENDING

06.11.2012

55 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

107/12/PN/Letisko
Piešťany – VODA dodávka vody z verejného vodovodu

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

13.11.2012

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou
56 kanalizáciou

107/12/PN/Letisko odvod komunálnych odpadových vôd a vody z
Piešťany – kanál povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

13.11.2012

Dodatok č. 1 k Dohode o vykonávaní športovej
57 činnosti

Z/PZY/108/2012 vykonávanie letov

Ondrej Mitter

20.11.2012

Dodatok č. 1 k Dohode o výcvikových letoch a
58 pozemnej obsluhe

Z/PZY/236/2012 Dohoda o výcvikových letoch a pozemnej obsluhe

Slovenská letecká akadémia

26.11.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri online
59 predaji leteniek

Z/PZY/413/2011 Spolupráca pri online predaji leteniek

GO travel Slovakia, s.r.o.

29.11.2012

SMS TTSK, s.r.o.

30.11.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o pôžičke zo dňa
60 07.09.2012

dodatok k zmluve o pôžičke

Dodatok č. 4 k zmluve o predaji elektrickej
61 energie

Z/PZY/283/2010 dodávka a predaj el. energie

Slovenská letecká akadémia

03.12.2012

Dodatok č. 3 k zmluve o predaji elektrickej
62 energie
63 Zmluva o elektronickej faktúre

Z/PZY/484/2005 dodávka a predaj el. energie
12220666 určenie podmienok zasielania elektronickej faktúry

EH-COLOR, s.r.o.
Softip, a.s.

03.12.2012
06.12.2012

64 Zmluva o dielo

vykonávanie pravidelnej kontroly kvality leteckého
Z/PZY/702/2012 paliva, filtračného zariadenia a plniaceho vozidla

REGULA SERVIS, s.r.o.

12.12.2012

65 Dodatok č. 4 poisteniu zodpovednosti za škodu
66 Komplexné poistenie podnikateľov
67 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
6547480375 prevádzkou motorového vozidla
511061087 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
PZY/VR/752/12 Zmena termínu účinnosti Kolektívnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
14.12.2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
18.12.2012
Základná organizácia Odborového zväzu dopravy 02.01.2013

Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení
68 poskytovania leteckých navigačných služieb
69 Nájomná zmluva

PRAV/151/2012 Zmena doby platnosti zmluvy
Z/PZY/751/2012 Nájom časti nehnuteľnosti – pozemku

LPS SR, š.p.
SLOVENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA

02.01.2013
03.01.2013

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme
70 nebytových priestorov

Z/PZY/596/2012 Doplnenie nového bodu do článku IX.

Utair Europe, s.r.o.

03.01.2013

71 Zmluva o dodávke vody

dodávka vody a odvod komunálnych odpadových
Z/PZY/732/2012 vôd

SHARK AIRCRAFT, a.s.

24.01.2013

Z/PZY/487/2005
Z/PZY/780/2012
Z/PZY/482/2010
Z/PZY/763/2012

zmena článkov zmluvy
nájom nebytových priestorov
zmena článkov zmluvy
krátkodobý prenájom nehnuteľnosti

MV SR Centum podpory Bratislava
SHARK ARCRAFT, a.s.
Križáková Božena
Tempus SuperDRIVE, s.r.o.

04.02.2013
04.02.2013
06.02.2013
11.02.2013

Z/PZY/779/2012
Z/PZY/159/2013
Z/PZY/91/2012
06/027/10

dodatok k zmluve o pôžičke
nájom nebytových priestorov
prenájom časti pozemku
predaj rafinérskych produktov
úverová zmluva
zmena dodávateľa

SMS TTSK, s.r.o.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Mária Kropajová
SLOVNAFT, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
PARNN, s.r.o.

13.02.2013
19.02.2013
20.02.2013
25.02.2013
27.02.2013
05.03.2013

Z/PZY/475/2012
Z/PZY/750/2012
Z/PZY/818/2010
Z/PZY/193/2013

skončenie platnosti zmluvy
nájom nebytových priestorov
dažďová kanalizácia
nájom kancelárskych a skladovacích priestorov

FIGHTER, s.r.o.
LPS SR, š.p.
SLOVNAFT, a.s.
ANIUS, a.s.

06.03.2013
18.03.2013
25.03.2013
03.04.2013

ANIUS, a.s.
SHARK ARCRAFT, a.s.

03.04.2013
15.04.2013

72
73
74
75

Dodatok č. 5 k Zmluve na predaj elektrickej
energie
Nájomná zmluva
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku
Zmluva o dočasnom využití pozemkov a stavby

76
77
78
79
80
81

Dodatok č. 3 k Zmluve o pôžičke zo dňa
07.09.2012
Nájomná zmluva
Zmluva o nájme pozemku
Zmluva o predaji rafinérskych produktov
Zmluva o kontokorentnom úvere - dodatok č. 4
Zmluva o prevode práv a povinností

82
83
84
85

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a
distribúcii elektrickej energie
Nájomná zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenajme
Nájomná zmluva

86 Zmluva o výkone činnosti a spolupráci
87 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

podmienky pri spolupráci pri zabezpečovaní
Z/PZY/194/2013 pozemného vybavenia cestujúcich, nákladu a pošty
Z/PZY/780/2012 zmena predmetu nájmu a ceny nájmu

Dodatok č. 4 k Zmluve o pôžičke zo dňa
88 07.09.2012

dodatok k zmluve o pôžičke

SMS TTSK, s.r.o.

15.04.2013

89 Zmluva o výkone bezpečnostnej kontroly

poskytovanie služieb v oblasti bezpečnostnej
Z/PZY/234/2013 kontroly zásielok a nákladnej leteckej prepravy

ANIUS, a.s.

18.04.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
90 priestorov

Z/PZY/780/2009 zmena predmetu nájmu a výšky nájomného

MV SR Centum podpory Bratislava

18.04.2013

Dohoda o využívaní rolovacej, pristávacej a
91 vzletovej dráhy letiska

Z/PZY/286/2013 vykonávanie jázd osobnými motorovými vozidlami

Ing. Ladislav Lörinc

02.05.2013

Dodatok č. 5 k Zmluve o pôžičke zo dňa
92 07.09.2012
93 Nájomná zmluva
94 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

dodatok k zmluve o pôžičke
Z/PZY/303/2013 krátkodobý nájom pozemkov
Z/PZY/369/2013 mobilný telefón SIM karta

SMS TTSK, s.r.o.
Propag servis Brno, s.r.o.
Telefonica Slovakia, s.r.o.

15.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

95 Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činnosti

odovzdávanie údajov o odberných miestach el.
Z/PZY/392/2013 energie

OKTE, a.s.

30.05.2013

SMS TTSK, s.r.o.

12.06.2013

Agentúra DUNA, s.r.o.
Carat Agency, s.r.o.

18.06.2013
20.06.2013

Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke zo dňa
96 07.09.2012

dodatok k zmluve o pôžičke

Zmluva o nájme nehnuteľnosti a o spolupráci a
97 náhrade škody
98 Nájomná zmluva

Z/PZY/403/2013 krátkodobý nájom pozemkov
Z/PZY/407/2013 realizácia spoločensko - športového podujatia

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovacom
99 prevode vlastníckeho práva zo dňa 07.09.2012

dodatok k zmluve o pôžičke

SMS TTSK, s.r.o.

01.07.2013

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečovacom
100 prevode vlastníckeho práva zo dňa 06.04.2011
101 Dohoda o novácii záväzku

dodatok k zmluve o pôžičke
dodatok k zmluve o pôžičke

SMS TTSK, s.r.o.
SMS TTSK, s.r.o.

01.07.2013
01.07.2013

102 Zmluva o poskytnutí dotácie

poskytnutie dotácie na financovanie projektu „Správa
Z/PZY/460/2013 a údržba letiskovej infraštruktúry“
MDVaRR SR

03.07.2013

103 Zmluva o poskytnutí dotácie

poskytnutie dotácie na financovanie projektu
Z/PZY/461/2013 „Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry“

MDVaRR SR

03.07.2013

104 Zmluva o poskytnutí dotácie

poskytnutie dotácie na financovanie projektu
Z/PZY/462/2013 „Bezpečnostná ochrana letísk“

MDVaRR SR

03.07.2013

Zmluva o právnom poradenstve a právnom
105 zastupovaní

Z/PZY/477/2013 poskytovanie právnych služieb

Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko & JUDr. Alexander
09.07.2013
Foriš & JUDr.Robert Spál

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
106 zo dňa 7.9.2012
107 Dohoda o novácii záväzku

Zmena článku I. a článku V. odsek 1
dodatok k zmluve o pôžičke

SMS TTSK, s.r.o.
SMS TTSK, s.r.o.

09.07.2013
09.07.2013

Zmluva o nájme nehnuteľnosti a o náhrade
108 škody
109 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Z/PZY/478/2013 krátkodobý nájom pozemkov
Z/PZY/193/2013 doplnenie článku IV.

GRAPE AGENCY, s.r.o.
ANIUS, a.s.

01.08.2013
02.08.2013

Zmluva o nájme nehnuteľnosti a o náhrade
110 škody

Z/PZY/641/2013 krátkodobý nájom pozemkov

Fly Service, s.r.o.

04.09.2013

Zmluva o spolupráci pri organizácii verejného
111 leteckého podujatia

spolupráca pri organizácii verejného leteckého
Z/PZY/642/2013 podujatia

Fly Service, s.r.o.

04.09.2013

Zmluva o zabezpečení audítorských a
112 overovacích prác v roku 2013

Z/PZY/622/2013 overenie účtovnej závierky k 31.12.2013

TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o.

04.09.2013

113 Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie
Dodatok č.7 k Zmluve o pôžičke zo dňa
114 7.09.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
115 zo dňa 07.09.2012
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických
116 komunikačných služieb č. DSL130930123201

Z/PZY/653/2013 dodávka el. energie

Viktor Chalov

03.10.2013

dodatok k zmluve o pôžičke

SMS TTSK, s.r.o.

09.10.2013

prevod vlastníckeho práva

SMS TTSK, s.r.o.

09.10.2013

pripojenie k internetu

Slovanet, a.s.

09.10.2013

