Letecké snímkovanie
Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého snímkovania v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 215/1995 Z. z. geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov a vyhlášky MO SR č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania
geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.
Žiadosť obsahuje:
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b) určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,
c) účel leteckého snímkovania,
d) presné vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,
e) dátum a čas vykonania leteckého snímkovania (letový plán),
f) vyznačenie náletových osí,
g) údaje o
1. druhu lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie,
2. type záznamového zariadenia s uvedením konštanty komory,
3. výške letu,
4. plánovanom počte snímok,
5. mierke leteckého snímkovania,
6. pozdĺžnom a priečnom prekryte snímok,
7. použitom záznamovom médiu a
h) povolenie na letecké práce lietadlom (§ 2 písm. b) leteckého zákona) podľa § 44 zákona č. 143/1998 o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
i) kópiu dokladu o splnení podmienok určených osobitným predpisom - potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
podnikateľa, ak nebola doručená ako podklad pri uzavretí zmluvy
j) údaje o zmluve v zmysle § 44 (zákon č. 215/2004 Z. z.) o postúpení utajovanej skutočnosti.
Po vykonaní leteckého meračského snímkovania postupovať podľa § 64 ods. 4 zákona 215/2004 Z. z. a podľa §
12 ods. 1 písm. c) zákona 215/1995 Z. z. podať oznámenie na MO SR o nadobudnutí prvotných materiálov leteckého
snímkovania s nasledovným obsahom:
-

zákres lokality s vyznačením náletových osí do Základnej mapy Slovenskej republiky (vyhláška č.
194/2007) v mierke 1:50 000 a
údaj o počte nadobudnutých snímok.

Po využití prvotných materiálov leteckého snímkovania (§12 ods. 1 písm. c) zákona č. 215/1995 Z. z.) sa tieto
odovzdajú Ministerstvu obrany Slovenskej republiky. Súčasťou odovzdania sú aj:
a) údaje o
1. základných charakteristikách snímkového letu, najmä o výške letu, meteorologických podmienkach a
stave atmosféry v čase a mieste leteckého snímkovania,
2. nosičoch a záznamových zariadeniach,
3. polohách stredov snímok,
b) hodnotenie fotografickej, geometrickej, rádiometrickej a fotogrametrickej kvality záznamov a
c) kópie kalibračných certifikátov použitého záznamového zariadenia.
Kontaktná osoba na MO SR:
Ing. Marin Trstenský , martin.trstensky@mod.gov.sk
Ing. Darina Norovská, darina.norovska@mod.gov.sk
Žiadosti a súvisiacu dokumentáiu doručovať na korešpondenčnú adresu:
Ministerstvo obrany SR
Úrad procesného riadenia, organizácie špecializovanej štátnej správy
Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

