
DOHODA O PREVÁDZKOVANÍ LIETAJÚCICH ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ (LŠZ) 

UMOWA NA OBSLUGE SAMOLOTU ULTRALEKKIEGO (ULL) 

 

 

Poznávacia značka: ......................... 
            (Numer rejestracyjny) 

 

Typ LŠZ: ......………………………………………......Výrobné číslo: .................……………………..... 
(Type samolotu ULL)                                                                                                   (Nr) 

 

Vlastník / Wlasciciel: ……………………………………………………………………………………… 
(meno a adresa / imie i adres) 

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

Prevádzkovateľ / Operator: …………………………………………………………………….................. 
(meno a adresa / imie i adres) 
 

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. 

 

 

 

Zawieraja umove na obsluge wskazanego wyžej 

samolotu ULL na nastepujacych warunkach. 

 

Ustep 1 

 

Operator jest odpowiedzialny za obsluge samolotu 

ULL w zakresie Dyrektywy nr 2/T, rozdzial 4, 

sekcje 1, 2, 3, 4, 5 i 8. 

 

Ustep 2 

 

Wlasciciel i operator w kwestii odpowiedzialnosci 

i zadaň uzgodnili, co nastepuje: 

Operator odpowiadaza: 

- utrzymanie samolotu ULL w zgodzie 

z dokumentacja lotnicza i techniczna 

- regularne przedlužanie waznosci Swiadectwa 

sprawnosci technicznej samolotu 

- wyraza zgode na obsluge samolotu ULL rowniež 

na terytorium z lotniskiem macierzystym. 

Wlasciciel odpowiada za: 

- realizacje zatwierdzonego programu konserwacji 

samolotu ULL oraz wykonawanie naprav 

i modernizacji, o ile sa potrzebne, przez osoby 

wykwalifikowane 

- realizacja zapisow w dokumentacji samolotu 

ULL na zakonczonych naprawach i modyfikacjach 

- to, že powyzsze zadania beda wykonawane przez 

osobe do tego uprawniona 

- to, že samolot ULL nie bedzie eksploatowany, 

jesli nie beda spelnione wymogi jego sprawnosci 

technicznej 

- to, že beda przestrzegane wszelkie postanowienia 

instrukcji obslugi samolotu.

V / W …………………………………………………….     Dátum / Data ………………………............ 

 

Podpis majiteľa / Podpis wlasciciela: ………………………………………………………………............ 

 

Podpis prevádzkovateľa / Podpis operatora: …………………………………………………………… 

 


