Priezvisko a meno vlastníka ......................................................................................................
Adresa bydliska .........................................................................................................................
............................................................................ tel: ......................................
MDV SR
odbor námorný úrad

Kolok

Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava

Žiadosť o vydanie medzinárodného osvedčenia
pre námorné rekreačné plavidlo
Vlastník .....................................................................................................................................
IČO ...................................... DRČ ................................... Rodné číslo ....................................
Dátum a miesto narodenia vlastníka ..........................................................................................
Adresa vlastníka .........................................................................................................................
Priezvisko a meno konateľa .......................................................................................................
Dátum a miesto narodenia konateľa ..........................................................................................
Adresa konateľa .......................................................................................R.č. ..........................
Číslo lodného osvedčenia malého plavidla ................................................................................
Meno plavidla ...................................................... Výrobné číslo ..............................................
Oblasť plavby ...................................................... Povolený počet osôb na palube ...................
Typ plavidla ........................................................ Rok stavby plavidla......................................
Rozmery plavidla: dĺžka max.
................................. m
šírka max.
.................................. m
ponor
.................................. m
výtlak
.................................. t
plocha plachiet .................................. m2
Pohonné zariadenie: 1. motor : značka a typ motora .................................................................
výkon motora .................................... kW
výrobné číslo ...................................... rok výroby...................
2. motor : značka a typ motora .................................................................
výkon motora .................................... kW
výrobné číslo ...................................... rok výroby...................
Rádiové vybavenie, druh a volacia značka ................................................................................
Poučenie: Vlastník uvedeného plavidla berie na vedomie a potvrdzuje svojím
podpisom, že pri dovoze plavidla na územie Slovenskej republiky je povinný
zabezpečiť splnenie colných a ostatných finančno-majetkových a evidenčných
povinností u príslušných orgánov štátnej správy v zmysle platných zákonov Slovenskej
republiky, ak tak už nebolo učinené. Ak vlastník nadobudol plavidlo bez splnenia
týchto povinností, je povinný tieto neodkladne splniť.

V ................................... dňa .................................

.............................................
podpis žiadateľa - pečiatka

Pokyny pre podávanie žiadosti:
1. K žiadosti o vydanie medzinárodného osvedčenia námorného rekr. plavidla priložte:
a) kolok v hodnote 40 eur – vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekr.
plavidlo podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov,
b) platné lodné osvedčenie malého plavidla (ak bolo plavidlu vydané),
c) a protokol o technickej spôsobilosti vrátane kontroly vybavenia námorného rekr.
plavidla vydaný klasifikačnou spoločnosťou alebo inou poverenou právnickou
osobou,
d) zoznam vybavenia námorného rekr. plavidla,
e) doklad o spôsobe nadobudnutia námorného rekr. plavidla doložený kúpno-predajnou
zmluvou, darovacou listinou, faktúrou a pod.,
f) doklad o uhradení zmluvnej ceny vydaný pôvodným vlastníkom plavidla,
g) výrobný certifikát námorného rekr. plavidla ( Builder´s Certificate) - nevyžaduje sa u
individuálnej stavby,
h) prehlásenie o zhode vydané výrobcom alebo jeho oprávneným
(Declaration of Conformity).

zástupcom

2. Všetky požadované doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej
kópii.
3. Vlastníkom rekr. plavidla môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak je vlastníkom
právnická osoba, musí byť k žiadosti priložená overená kópia výpisu z obchodného registra,
resp. iný overený doklad týkajúci sa právneho stavu právnickej osoby a uvedený konateľ,
ktorý je oprávnený jednať v otázkach týkajúcich sa rekr. plavidla.
4. Meno rekr. plavidla, uvedeného v žiadosti, je potrebné schváliť oddelením
námorného úradu z dôvodu neopakovania sa mena rekr. plavidla.
5. V prípade, ak bol rekr. plavidlu Telekomunikačným úradom SR vydané „Povolenie lodnej
stanice“ (Ship Station Licence), je potrebné k žiadosti priložiť uvedený doklad.
6. V prípade, ak bolo plavidlo registrované v zahraničnom registri námorných rekr.
plavidiel, je potrebné priložiť doklad o výmaze námorného rekr. plavidla z uvedeného
registra.
7. Rekr. plavidlo, ktorému bolo vydané medzinárodné osvedčenie námorného
rekr.
plavidla podlieha zápisu do registra námorných rekr. plavidiel podľa § 51 až 55 zákona č.
435/2000 Z. z. o námornej plavbe, v znení neskorších predpisov.
8. Podmienkou zápisu rekr. plavidla do registra námorných rekr. plavidiel je:
a) predloženie medzinárodného osvedčenia námorného rekr. plavidla,
b) kolok v hodnote 140 eur – zápis námorného rekr. plavidla do registra námorných rekr.
plavidiel podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, ak je celková dĺžka plavidla do 12 metrov, alebo
c) kolok v hodnote 350 eur – zápis námorného rekreačného plavidla do registra
námorných rekreačných plavidiel podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak je celková dĺžka plavidla viac ako 12
metrov
_______________________________________________________________________
Medzinárodné osvedčenie pre rekreačné plavidlo č. .................................................................
vydané dňa ..................................................................
Prevzal dňa ................................................ podpis ..................................................................

