
Priezvisko a meno vlastníka ...................................................................................................... 

Adresa bydliska ......................................................................................................................... 

                          ............................................................................ tel:  ...................................... 

 

                                                                                                   MDV SR 

                                                                                          odbor námorný úrad 

                                                                                                   Námestie slobody 6, 

                                                                                                   810 05 Bratislava 

Žiadosť o vydanie medzinárodného osvedčenia                                

pre námorné rekreačné plavidlo 

 

Vlastník  .....................................................................................................................................     

IČO ...................................... DIČ ............................................................................................      

Dátum a miesto narodenia vlastníka .......................................................................................... 

Adresa vlastníka .........................................................................................................................    

Prevádzkovateľ (ak je iný, ako vlastník).................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

IČO ...................................... DIČ ............................................................................................      

Dátum a miesto narodenia prevádzkovateľa .............................................................................   

Adresa prevádzkovateľa ............................................................................................................   

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 rekreačného plavidla (ďalej len 

„osvedčenie“) priložte: 

a) správny poplatok 40 eur – vydanie osvedčenia podľa  zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“), 

b) platné lodné osvedčenie malého plavidla vydané Dopravným úradom SR (ak bolo plavidlu 

vydané), 

c) protokol o technickej spôsobilosti vrátane kontroly vybavenia námorného rekreačného 

plavidla (ďalej len „plavidlo“) vydaný klasifikačnou spoločnosťou alebo inou poverenou 

právnickou osobou, 

d) zoznam vybavenia plavidla, 

e) doklad o spôsobe nadobudnutia plavidla doložený kúpno-predajnou zmluvou, darovacou 

zmluvou, faktúrou  a pod., 

f) doklad o uhradení zmluvnej ceny vydaný pôvodným vlastníkom plavidla,  

g) výrobný certifikát plavidla ( Builder´s Certificate) - nevyžaduje sa u individuálnej stavby, 

h) prehlásenie o zhode vydané výrobcom alebo jeho oprávneným zástupcom (Declaration of 

Conformity), 

i) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

j) splnomocnenie pre právne úkony spojené so žiadosťou o vydanie osvedčenia (ak nie sú 

vykonávané priamo vlastníkom plavidla). 

2. Všetky požadované doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej     kópii. 

3. Vlastníkom 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 konať v 

otázkach týkajúcich sa plavidla. 

4. Meno plavidla, uvedeného v žiadosti, je potrebné schváliť odborom námorného úradu z dôvodu 

neopakovania sa mena plavidla. 

5. V prípade, ak bol plavidlu Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

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 plavidiel, je potrebné predložiť 

doklad o výmaze plavidla z uvedeného registra. V prípade nového resp. neregistrovaného plavidla je 

požadované predloženie čestného prehlásenia vlastníka plavidla o jeho neregistrovaní. 

7. Plavidlo, ktorému bolo vydané medzinárodné osvedčenie námorného rekreačného plavidla 

podlieha podľa § 51 až 55 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe, v znení neskorších 

predpisov, zápisu do registra námorných rekreačných plavidiel (ďalej len „register“). Za zápis 

plavidla do registra je podľa  zákona  č. 145/1995 Z. z.:   

a) správny poplatok 140 eur – za zápis plavidla do registra, ak je celková dĺžka plavidla do 12 

metrov, alebo 

b) správny poplatok 350 eur – za zápis plavidla do registra, ak je celková dĺžka plavidla viac ako 

12 metrov. 

 

Medzinárodné osvedčenie pre rekreačné plavidlo č. ................................................................. 

                                                              vydané dňa  .................................................................. 

Prevzal dňa  ................................................  podpis .................................................................. 

 



 

 

 

Titul, meno, priezvisko: ..................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................... 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

 

Dole podpísaná dotknutá osoba v súlade s § 14 zákona   č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne 

súhlas Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcii vodnej dopravy, 

odboru námorný úrad so spracovaním poskytnutých osobných údajov v databáze vlastníkov 

a prevádzkovateľov námorného rekreačného plavidla v rozsahu osobných údajov uvedených 

v podkladoch pre vydanie preukazu podľa § 52 a 53 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej 

plavbe v znení neskorších predpisov. 

 

Prevádzkovateľ: 

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

sekcia vodnej dopravy, odbor námorný úrad 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

- zodpovedná osoba za prevádzkovateľa: Ing. Emil Bošanský, emil.bosansky@mindop.sk 

Zoznam osobných údajov : 
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a 

číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu - vlastníka a prevádzkovateľa 

námorného rekreačného plavidla 

Účel spracovania osobných údajov: 

- vydanie medzinárodného osvedčenia námorného rekreačného plavidla a databáza vydaných 

medzinárodných osvedčení námorného rekreačného plavidla. Osobné údaje uvedené v 

žiadosti možno na základe § 9 zákona č. 435/2000 Z. z. môže prevádzkovateľ poskytnúť vo 

forme výpisu alebo odpisu tomu, kto preukáže právny záujem. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

- po dobu zápisu námorného rekreačného plavidla v námornom registri Slovenskej republiky 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a 

bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na 

uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby, následne budú zlikvidované skartáciou a 

odstránené z elektronickej databázy. 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracúvanie vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 zákona o ochrane osobných údajov. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § 9 zákona o 

ochrane osobných údajov. 

 

 

 

V .........................................., dňa ..................... .................................................................. 

               vlastnoručný podpis 

 


