
   

 

 

 

 

 
DÚ/F305-B/v3/OLS 

 

1/2 

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE HLUKOVÉHO OSVEDČENIA  
APPLICATION FOR A NOISE CERTIFICATE 

1. Žiadateľ 
         Applicant 

1.1 Meno a adresa žiadateľa 
(prevádzkovateľa) 
Applicant´s (operator) name and 
address 

Meno 
Name 

      

Adresa 
Address 

      

1.2 Kontaktná osoba                

(osoba, zodpovedná za 
rokovanie s DÚ) 
Contact Person                              
(person, responsible for 
communication with TA) 

Meno 
Name 

      

Telefón 
Phone 

      

Email 
Email        

 

2. Poznávacia značka: 
    Registration marks: 
 

   OM -       
 

3. Výrobca a označenie lietadla výrobcom: 
     Manufacturer and manufacturer´s designation of aircraft: 
 

          
 

4. Výrobné číslo lietadla: 
    Aircraft serial No: 
 

          
 

5. Motor: 
    Engine: 
 

         

6. Vrtuľa: (*) 
     Propeller: 
 

          
 

7. Maximálna vzletová                   
    hmotnosť (kg) 
    Maximum take-off mass (kg) 
 

         
 

8. Maximálna pristávacia                  
    hmotnosť (kg)  
    Maximum landing mass (kg) 
 

         

9. Norma hlukového  
    osvedčenia: 
    Noise certification standard: 
 

         
 

10. Dodatočné úpravy vykonané na účel dosiahnutia súladu s príslušnými normami hlukového osvedčovania alebo   
      úpravy / zmeny / opravy, ktoré by mohli mať vplyv na hlukové charakteristiky: 
10. Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards modifications /  
      changes / repairs which may have affect to noise characteristic: 
 

             
 
 

  

11. Bočná hladina hluku    
      pri plnom výkone*  
       Lateral/full-power noise    
       level* 
 

            
 

12. Hladina hluku   
      pri priblížení*  
       Approach noise  
       level* 
 

           
 

13. Hladina hluku     
      pri odlete*  
       Flyover noise   
       level* 
  

           
 

14. Hladina hluku pri   
      prelete*   
      Overflight noise level* 
 
 

          
 

15. Hladina hluku pri   
      vzlete*  
      Take-off noise level* 
 
 

           
 

16. Číslo TCDSN / hlukovej správy:  
       TCDSN / Noise report No.: 
 

           
 

16.1 Číslo záznamu EASA:  
       EASA Record No.: 
 

           
 

17. Číslo osvedčenia o zápise:  
       Certificate or registration No.: 
 

           
 

18. Číslo letovej príručky (AFM)  
       Flight Manual Reference (AFM) No.: 
 

           
 

18.1  Revízia AFM  
          AFM Revision No.: 
 

           
 

19. Strany AFM s hlukovými údajmi:  
       Relevant pages of AFM with noise information: 
 

           
 

20. Prílohy:  
       Attachments: 

☐ 
1) Splnomocnenie, ak žiadosť podáva iná osoba, ako osoba pod ktorej menom / názvom je alebo bude lietadlo 

registrované. 
Power of attorney (POI) provided by legal person under whose name an aircraft is registered or will be registered. 

☐ 
2) Vyhlásenie zhody, ak ide o novo vyrobené lietadlo. 

A statement of conformity for new aircraft. 
* v závislosti od normy hlukového osvedčenia môžu byť vynechané / May be omitted depending on noise certification standard 
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☐ 
3) Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti, ak ide o lietadlo z krajiny mimo EÚ.  

Export Certificate of Airworthiness for imported aircraft (outside of EU) 

☐ 
4) Kópia hlukového osvedčenia vydaného predchádzajúcim štátom registrácie, ak ide o dovezené lietadlo.  

Copy of Noise certificate issued by previous EU member state. 

☐ 
5) Informácie o hluku stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na hluk (viď bod 16 a 18 žiadosti). 

The noise information determined in accordance with the applicable noise requirements (see point 16 and 18 of application) 

☐ 

6) Historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby lietadla (ak neboli doručené so 
žiadosťou o vydanie OLS). 
Historical records to establish the production, modification, and maintenance standard of the aircraft (if were not delivered together 
with CofA application). 

☐ 

7) Zoznam dodatočných úprav vykonaných na účel dosiahnutia súladu s príslušnými normami hlukového osvedčovania 
alebo úpravy/zmeny/opravy, ktoré majú vplyv na hlukové charakteristiky vrátane kópie ich schválení (viď bod 10  
žiadosti). 
List of additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards or 
modifications/changes/repairs with affect to noise characteristic together with copy of their approval (see points 10 of application). 

21. Vyhlásenie žiadateľa 
       Statement of Applicant 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohy sú úplné a pravdivé. 
I hereby confirm that all data in application and all attachments are complete and correct. 

 
Dátum žiadosti 
Date of application 

      
Podpis žiadateľa: 
Applicant´s signature: 

      

 

 
  Len pre potreby Dopravného úradu 
  For Transport Authority only 
 

Číslo spisu:        

  N/A Áno Nie 

Fyzická / právnická osoba alebo jej zástupca, pod menom ktorej je lietadlo zapísané v RL SR / alebo 
požiadané o zápis do RL SR. 

- ☐ ☐ 

Žiadosť je úplná, správna a obsahuje všetky požadované prílohy. - ☐ ☐ 

Správny poplatok je uhradený. ☐ ☐ ☐ 

Inšpekcia lietadla (DU/F429-B alebo alternatíva), v prípade nevykonania uveďte dôvod. ☐ ☐ ☐ 

Dôvod :       

Výsledok fyzickej kontroly lietadla preukázal, že lietadlo je v stave definovanom typovým certifikátom 
a dátovým dokladom (prílohou) typového hlukového osvedčenia vydaným EASA.  

☐ ☐ ☐ 

Výsledok fyzickej kontroly lietadla preukázal, že konštrukcia a konfigurácia lietadla zodpovedá stavu 
schválenému (odsúhlasenému) Dopravným úradom (ustanovenie 10.2.2.4 príručky 1/2016). 

☐ ☐ ☐ 

Lietadlo zodpovedá údajom predloženého zoznamu dodatočných modifikácií a typových osvedčení. ☐ ☐ ☐ 
 

Lietadlo spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia Annex 16 ICAO, odporúčanie pre vydanie 
hlukového osvedčenia podľa bodu 21.B.425 nariadenia Komisie EÚ č. 748/2012 (Formulár EASA 45) /  
(v prípade nesplnenia, uveďte nižšie dôvod). 

☐ ☐ 

 

Lietadlo spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia Annex 16 ICAO, odporúčanie pre vydanie 
hlukového osvedčenia podľa §22 zákona NR SR č. 143/1998 Z.z. (DÚ/F291-B) / (v prípade nesplnenia, 
uveďte nižšie dôvod). 

☐ ☐ 

 

Dôvodu nesplnenia: 
 

      
 

Žiadateľ bol informovaný a poučený (spôsob, číslo záznamu, deň): 
 

      
 

  

---------------------------------------------------
Meno, podpis a pečiatka 

Číslo Hlukového osvedčenia:                    EASA Form 45 / DÚ/F291-B 

  

Dátum vydania:       

  
 
 

 


