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Žiadosť o pridelenie poznávacej značky lietadlu     

     PREDCHÁDZAJÚCA POZNÁVACIA ZNAČKA   

POZNÁVACIA ZNAČKA  OM -     

  Letún      Vetroň       Balón        Vrtuľník     Ultralight     Motorizovaný vetroň 

Typ. označenie lietadla: Rok výroby: 

Výrobca: Výrobné číslo: 

MTOW: Aktuálne umiestnenie lietadla (letisko): 

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: 

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: 

 
 
 
 
 

 Letúny   

  Prúdové  4 motory 
   3 motory 
   2 motory 
   1 motor 
  Vrtuľové (turbína)  4 motory 
   3 motory 
   2 motory 
   1 motor 
  Vrtuľové (piestové)  4 motory 
   3 motory 
   2 motory 
   1 motor 

 Vrtuľníky  Turbínové  2 motory 
   1 motor 
  Piestové  2 motory 
   1 motor 
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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 

Dátum: Podpis vlastníka (alebo osoby ním splnomocnenej) 
 
 

 

Prílohy: 

- originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace (iba zahraničné subjekty), 

- originál alebo úradne overená kópia plnej moci, 

- fotografie výrobných štítkov trupu lietadla, motorov a vrtúľ. 
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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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ČASŤ B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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: 

 


