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Žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel     

     PREDCHÁDZAJÚCA POZNÁVACIA ZNAČKA   

POZNÁVACIA ZNAČKA  OM -     

  Letún      Vetroň       Balón        Vrtuľník     Ultralight     Motorizovaný vetroň 

Aktuálne umiestnenie lietadla (letisko): Základné letisko: 

Typ. označenie lietadla: Rok výroby: 

Výrobca: Výrobné číslo: 

MTOW: Počet sedadiel pre cestujúcich: 

Motory 

1. Typ. označenie motora: 

 

Výrobca: 2. Typ. označenie motora: Výrobca: 

Výrobné číslo: Rok výroby: Výrobné číslo: Rok výroby: 

3. Typ. označenie motora: 

 

Výrobca: 4. Typ. označenie motora: Výrobca: 

Výrobné číslo: Rok výroby: Výrobné číslo: Rok výroby: 

Vrtule 

1. Typ. označenie vrtule: 

 

Výrobca: 2. Typ. označenie vrtule: Výrobca: 

Výrobné číslo: Rok výroby: Výrobné číslo: Rok výroby: 

3. Typ. označenie vrtule: 

 

Výrobca: 4. Typ. označenie vrtule: Výrobca: 

Výrobné číslo: Rok výroby: Výrobné číslo: Rok výroby: 

ZÁLOŽNÝ VERITEĽ: 

Meno: Priezvisko: Titul:  

Dátum narodenia: Miesto narodenia: 

 

Štátne občianstvo:  

Trvalý pobyt: 

 

   

Adresa prechodného pobytu: 

 

   

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Sídlo spoločnosti: 

 



2/8 
 

Konateľ: Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Číslo záložnej zmluvy:                                                Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy: 

Číslo a dátum rozhodnutia ministerstva o povolení výnimočného zápisu do registra lietadiel, ak ide 
o výnimočný zápis do registra lietadiel podľa § 25 ods. 4 Leteckého zákona. 

Číslo:    

Dátum:    

 

 
Údaje o forme vlastníctva (zaškrtnite podľa povahy vlastníctva - buď jednu možnosť alebo relevantnú 
kombináciu vlastníckych práv) 

 Fyzická osoba  pokračujte na Časť A 

 Fyzická osoba - podnikateľ  pokračujte na Časť B 

 Právnická osoba  pokračujte na Časť C 

V                                dňa Podpis a pečiatka vlastníka (alebo osoby ním splnomocnenej) 
 
 

 

Prílohy: 

- doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k lietadlu, 

- doklad o colnom vyrovnaní, ktorým sa rozumie jednotná colná deklarácia, 

- potvrdenie o výmaze lietadla z registra lietadiel iného štátu, ak ide o zápis používaného lietadla alebo potvrdenie o tom,   
že lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel iného štátu, ak ide o zápis nového lietadla, 

- povolenie na zriadenie palubnej rádiostanice, 

- dohoda o prevádzkovaní, ak prevádzkovateľ lietadla nie je vlastníkom lietadla, 

- 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 nevykonáva za odplatu, 

- fotografie výrobných štítkov trupu lietadla, motorov a vrtúľ, 

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podľa príslušného sadzobníka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/8 
 

ČASŤ A 
 

VLASTNÍK 

1.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne občianstvo: 

 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

e-mail: Telefón: 

    2.                            Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: 

 

Štátne občianstvo: 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

e-mail: Telefón: 

 3.                               Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: 

 

Štátne občianstvo: 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

e-mail: Telefón: 

4.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne občianstvo: 

 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

e-mail: Telefón: 
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PREVÁDZKOVATEĽ 

Vyplňte len príslušnú formu prevádzkovateľa (fyzická osoba/fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba) 

Fyzická osoba: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne 
občianstvo: 

 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne občianstvo: 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Fyzická osoba - podnikateľ: 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 

Právnická osoba 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Sídlo spoločnosti: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 
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VLASTNÍK 

1.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 

2.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 

3.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 
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ČASŤ B 
 
 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Vyplňte len príslušnú formu prevádzkovateľa (fyzická osoba/fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba) 

Fyzická osoba: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne 
občianstvo: 

 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne občianstvo: 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Fyzická osoba - podnikateľ: 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 

Právnická osoba 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Sídlo spoločnosti: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 
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ČASŤ C 
 

VLASTNÍK 

1.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Právna forma: 

Sídlo spoločnosti: 

 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

2.                                Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Právna forma: 

Sídlo spoločnosti: 

 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

3.                               Spoluvlastník                    áno             nie                            podiel                      % 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Právna forma: 

Sídlo spoločnosti: 

 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:   Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 
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PREVÁDZKOVATEĽ 

Vyplňte len príslušnú formu prevádzkovateľa (fyzická osoba/fyzická osoba – podnikateľ/právnická osoba) 

Fyzická osoba: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne 
občianstvo: 

 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátne občianstvo: 

Trvalý pobyt: 

 

Adresa prechodného pobytu: 

 

Fyzická osoba - podnikateľ: 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

Meno, priezvisko a adresu vyplňte len v prípade, ak sú tieto údaje odlišné od obchodného mena a miesta 
podnikania: 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Adresa: 

e-mail:  Telefón: 

Právnická osoba 

Obchodné meno / názov firmy 

 

IČO: 

Sídlo spoločnosti: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

Konateľ:  Adresa trvalého pobytu konateľa: 

 

e-mail: Telefón: 

 


