
DOHODA O PREVÁDZKOVANÍ LIETAJÚCICH ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ (LŠZ) 

THE OPERATING AGREEMENT  OF FLYING VEHICLE AIRWORTHINES (FVA) 
 

Poznávacia značka: ………………  

               (Notionality and Registration mark): 

 

Typ LŠZ: …………..…………………………..………Výrobné číslo LŠZ:……………………………….  
(Type FVA)                                                                                                                  (Serial number) 

 

Vlastník / Owner: …………………………………………………………………………………………… 
(meno a adresa / name and address) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Prevádzkovateľ / Operator: ……………………………………………………………………..................... 
(meno a adresa / name and address) 
 

uzatvárajú dohodu o prevádzkovaní vyššie 

špecifikovaného LŠZ za týchto podmienok. 

 

Článok 1 

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzkovanie 

LŠZ v rozsahu Smernice č. 2/T hlava 4 odseky 

1, 2, 3, 4, 5 a 8. 

 

Článok 2 

 

Majiteľ a prevádzkovateľ sa dohodli na 

zodpovednosti a výkonoch takto: 

Prevádzkovateľ zodpovedá za: 

- udržiavanie LŠZ podľa letovej a technickej 

dokumentácie 

- periodické predlžovanie Osvedčenia letovej 

spôsobilosti 

- súhlasí s prevádzkovaním aj na území 

s materským letiskom. 

Majiteľ zodpovedá za: 

- plnenie schváleného program údržby LŠZ 

a kvalifikované 

vykonávanie opráv, úprav ak sú potrebné 

- vykonávanie záznamov v dokumentácii LŠZ 

o ukončených opravách a úpravách. 

- to, že tieto úkony budú vykonávané k tomu 

oprávnenou osobou 

- to, že LŠZ nebude použité v letovej prevádzke, 

ak nie sú splnené požiadavky jeho letovej 

spôsobilosti 

- to, že budú dodržiavané ustanovenia Letovej 

príručky vo všetkých bodoch. 

 

are closing the operating agreement higher 

specified FVA on following terms: 

 

Article 1 

 

Operator is responsible for agreement of FVA 

encompassing Directive No. 2/T title 4 

paragraphs 1, 2, 3, 4, 5 and 8. 

 

Article 2 

 

Owner and operator make following agreement 

about responsibilities and performances: 

Operator is responsible for: 

- maintenance of FVA according to the flight 

and technical documentation 

- periodic prolonging of Licence of flying 

vehicle airworthiness 

- agree with operation also on the territory of the 

home airport. 

Owner is responsible for: 

- fulfilling of the approved program of the 

maintenance of FVA and qualified performing 

services or adjustments if it is necessary 

- discharging of the records in documentation of 

FVA about the terminated services and 

adjustments 

- these acts have to be discharged by the 

authorized person 

- FVA won´t be used in the flight operation if 

the requirements of his qualification are not met 

- compliance with the regulation of the Flight 

manual in all the points. 

 

V / In: …………………………………………………     Dátum / Date: ………………………................. 

 

Podpis majiteľa / Signature of owner: ………………………………………………………………............ 

 

Podpis prevádzkovateľa / Signature of operator: …………………………………………………………… 

 


