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Žiadosť o zmenu zápisu do registra lietadiel     

POZNÁVACIA ZNAČKA  OM -     

  Letún      Vetroň       Balón        Vrtuľník     Ultralight     Motorizovaný vetroň 

Typ. označenie lietadla: Rok výroby: 

Výrobca: Výrobné číslo: 

MTOW: Počet sedadiel pre cestujúcich: 

Predmet zmeny:   Vlastník     Prevádzkovateľ     Zápis záložného veriteľa      Výmaz záložného veriteľa    

 Zmena poznávacej značky    Výnimočný zápis do registra lietadiel podľa § 25 ods. 4 Leteckého zákona 

  Iné  

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: 
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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 zmenu údajov zapisovaných do registra lietadiel, 

- doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla podľa § 13 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o 
civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 24. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a 
prevádzkovateľov lietadiel, 

- 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; požívaním lietadla na vlastné účely sa rozumie 
najmä používanie lietadla na športové, rekreačné alebo vzdelávacie účely, ktoré sa nevykonáva za odplatu, 

- osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel, 

- denník lietadla, 

- lietadlová kniha, 

- fotografie výrobných štítkov trupu lietadla, motorov a vrtúľ, 

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

 


