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ŽIADOSŤ O ZÁPIS LIETADLA SPÔSOBILÉHO LIETAŤ 
BEZ PILOTA DO EVIDENCIE 

 
 Diaľkovo riadené lietadlo pri vykonávaní leteckých prác  Model lietadla s max. vzletovou hmotnosťou  

      20 kg a väčšou 

Typ lietadla: Rok výroby: 

Výrobca: Výrobné číslo: 

Poznávacia značka: * 

 

Frekvencia systému riadenia:  

Frekvencia systému komunikácie medzi lietadlom 

a pozemným systémom zobrazenia alebo záznamu dát: 

 

Meno vlastníka lietadla: 

 

Adresa: 

 

Telefón: 

 

E-mail: 

Meno prevádzkovateľa lietadla: 

 

Adresa: 

 

Telefón: 

 

E-mail: 

Kontaktná osoba/osoba poverená rokovaním na  

Dopravnom úrade (meno/adresa): 

 

 

Telefón: 

 

E-mail: 

Záložný veriteľ (ak existuje): 

 

Adresa: 

Telefón: 

 

E-mail: 

 

Dátum: Podpis a pečiatka žiadateľa: 

 

 

 

Prílohy (originál alebo úradne overená kópia):  

a) doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k lietadlu, 

b) doklad o colnom vyrovnaní, ktorým sa rozumie jednotná colná deklarácia (doložiť, ak boli vydané), 

c) potvrdenie o výmaze lietadla z registra lietadiel iného štátu, ak ide o zápis používaného lietadla alebo 

vyhlásenie o tom, že lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel iného štátu ak ide o zápis nového lietadla, 

d) povolenie, schválenie alebo osvedčenie súladu pre prevádzkovanie systému riadenia lietadla alebo komunikácie  

vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ak sa požaduje), 

e) dohoda o prevádzkovaní, ak prevádzkovateľ lietadla nie je vlastníkom lietadla, 

f) vyhlásenie vlastníka lietadla alebo prevádzkovateľa lietadla, ak vlastník lietadla nie je prevádzkovateľom 

lietadla o tom, že lietadlo bude používať len na vlastné účely a nie na obchodnú činnosť; používaním lietadla na 

vlastné účely sa rozumie najmä používanie lietadla na športové, rekreačné alebo vzdelávacie účely, ktoré sa 

nevykonávajú za odplatu, 
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g) technická špecifikácia (parametre), 

h) fotodokumentácia (zaslať elektronicky na register.lietadiel@nsat.sk), 

i) návrh umiestnenia a veľkosti identifikačného štítku (ak sa požaduje), 

j) poistný certifikát, 

k) výpis z obchodného registra, 

l) plná moc, ak za vlastníka koná iná poverená osoba. 

 

VŠETKY DOKUMENTY MUSIA BYŤ ORIGINÁL ALEBO ÚRADNE OVERENÁ KÓPIA! 

* vypĺňa Dopravný úrad 
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