
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo spisu; 11115/2014-1000-8041

R O Z H O D N U T I E  č. 9/2014 
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. februára 2014,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k Licenčnému a povoľovaciemu poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

V súlade s prijatím opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou 
odborom kontroly a vládneho auditu MH SR na základe poverenia č. 50/12-1030 zo dňa 
7 12 2012 a Zápisnice o prerokovaní protokolu zo dňa 8.1.2013, bod 1. záverov, štvrtý odsek, 
ako aj prijatím zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa 
obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý 
nadobudol účinnosť dňom 30. septembra 2013

L
v y d á v a m

Dodatok č. 1 k Licenčnému a povoľovaciemu poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky, ktorý nadobudol účinnosť dňom 21. septembra 2012 (ďalej len „poriadok ), ktorým

II.
s c h v a ľ u j e m

zmeny a doplnenia poriadku v tomto rozsahu:

1. V O b sa h u  poriadku nadpis DRUHEJ ČASTI znie: „LICENCIE NA OBCHODOVANIE
S URČENÝMI VÝROBKAMI, POVOLENIA NA PREPRAVU VÝBUŠNÍN, 
VYHLÁSENIA O KONEČNOM POUŽITÍ URČENÝCH VÝROBKOV“.

2 . V Obsahu poriadku sa za článok 46 vkladá nová časť s nadpisom „SIEDMA 
ČASŤ POVOLENIA NA OBCHODOVANIE A POVOLENIA NA 
SPROSTREDKOVATEĽSKÚ ČINNOSŤ S VÝROBKAMI OBRANNÉHO 
PRIEMYSLU, LICENCIE NA DOVOZ A VÝVOZ VÝROBKOV OBRANNÉHO 
PRIEMYSLU, TRANSFEROVÉ LICENCIE, MEDZINÁRODNÝ DOVOZNÝ 
CERTIFIKÁT, VYHLÁSENIE O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI, CERTIFIKÁCIA 
A ZBERATEĽSTVO“ a nové články 47 až 58, ktoré znejú;
„Článok 47



článok 48 Konanie o vydanie povolenia, vydanie licencie, certifikátu a povolenia
na nákup a predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu 

Článok 49 Náležitosti žiadosti
Článok 50 Vydanie povolenia, licencie, EUC, IIC, certifikátu a povolenia na nákup a

predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu 
Článok 51 Náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia, licencie, IIC, EUC, certifikátu a

povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného
priemyslu

Článok 52 Zamietnutie žiadosti, zrušenie alebo zánik povolenia, licencie, certifikátu
Článok 53 Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu
Článok 54 Zaznamenávanie zmien v licenciách
Článok 55 Strata, zničenie, odcudzenie povolenia, licencie, certifikátu, IIC, EUC
Článok 56 Správne poplatky
Článok 57 Doručovanie
Článok 58 Evidencia licencií“.
V Obsahu poriadku doteraz označovaná SIEDMA ČASŤ sa označuje ako ÔSMA ČASŤ 
a doteraz označovaný článok 47 sa označuje ako článok 59.

3. V PRVEJ ČASTI poriadku ÚVODNÉ USTANOVENIA text v písmene A. znie;
Licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, Povolenia na prepravu 
výbušnín, Vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov
udeľované podľa

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012;

Zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa 
obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 144/2013 Z. z.);

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny 
na civilné použitie v znení neskorších predpisov;

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné 
zbrane a strelivo;“.

4. V PRVEJ ČASTI poriadku ÚVODNÉ USTANOVENIA sa za písmeno E. vkladá nové 
písmeno F., ktorého text znie:
„F. Povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť 

s výrobkami obranného priemyslu, licencie na dovoz a vývoz, transferové 
licencie. Medzinárodný dovozný certifikát. Vyhlásenie o konečnom užívateľovi, 
certifikácia a zberateľstvo
udeľované podľa:

Zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. (ďalej tiež len 
„zákon č. 392/2011 Z. z.);“.
Doterajšie písmeno F. sa označuje ako písmeno G.



5. Nadpis DRUHEJ ČASTI poriadku znie: „LICENCIE NA OBCHODOVANIE 
S URČENÝMI VÝROBKAMI, POVOLENIA NA PREPRAVU VÝBUŠNÍN, 
VYHLÁSENIE O KONEČNOM POUŽITÍ URČENÝCH VÝROBKOV“.

6. V ČI. 1 sa slová „intrakomunitámej prepravy“ nahrádzajú slovom „transferu“.

7. V ČI. 2 ods. 1 písm. d) sa slová v zátvorke „intrakomunitáma preprava“ nahrádzajú slovom 
„transfer“.

8. V ČI. 4 odsek 2 znie; . , „ • , . ív
(2) Licencie odbor udeľuje podľa § 8 zákona č. 144/2013 Z. z. žiadatelovi, ktorý splna 

podmienky pre udelenie licencie na konkrétny druh, množstvo a hodnotu urcenych 
výrobkov uvedených v zákone. Licencie sa udeľujú do 60 pracovných dní odo dna 
predloženia úplnej žiadosti.“.

9. V ČI. 4 ods. 3 sa slová „intrakomunitámu prepravu“ nahrádzajú slovom „transfer .

10. V ČI. 4 odsek 4 znie: -  * f
„(4) Postup podľa tejto časti poriadku sa vzťahuje aj na udelovanie licencii na tr^ster, 
dovoz alebo vývoz zbraní, streliva a výbušnín uvedených vo Výnose MH SR c. 2/2013 
zo dňa 16. septembra 2013.“.

11. V ČI. 6 ods. 1 a 2 písm. a) sa slová „zákona č. 292/2009 Z. z.“ nahrádzajú slovami 
„zákona č. 144/2013 Z. z.“.

12. V ČI. 9 ods. 1 písm. b) sa slová v zátvorke „pri intrakomunitámej preprave nahrádzajú 
slovami „pri transfere“.

13. V ČI. 11 písm. b) sa v poslednej vete za slovami „s uvedením dátumu“ vypúšťajú slová 
„a hodiny“.

14. V poriadku sa za článok 46 vkladá nová časť s nadpisom „SIEDMA ČASŤ 
POVOLENIA NA OBCHODOVANIE A POVOLENIA NA 
SPROSTREDKOVATEĽSKÚ ČINNOSŤ S VÝROBKAMI OBRANNÉHO 
S y ™ I C E N C I E  NA d o v o z  A v ý v o z  VÝROBKOV OB^NNEHO  
PRIEMYSLU, TRANSFEROVÉ LICENCIE, MEDZINÁRODNÝ 
CERTIFIKÁT, VYHLÁSENIE O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI, CERTIFIKÁCIA 
A ZBERATEĽSTVO“ a nové články 47 až 58, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„ČI. 47

(1) Povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú ciimost 
s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie“), licencie na dovoz a vývoz yrobkov 
obrL ého priemyslu, transferové licencie (ďalej len ^licencie“), p o ^  
Medzinárodný dovozný certifikát a na Vyhlásenie o konečnom uzivatelovi (dalej len „UC 
a E U C “), vydanie certifikátu podľa § 31, povolenia na nákup a predaj znehodnotených 
výrobkov obranného priemyslu a vydanie osvedčení o zápise do repstra zberáte! ov 
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu sa vydávajú a udeľuju (dalej len „vydavaju ) 
podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z.



(2) Odbor vydáva povolenia, licencie, potvrdzuje EUC a IIC, vydáva certifikáty podľa § 31 
zákona č. 392/2011 Z. z., povolenia na nákup a predaj znehodnotených výrobkov obranného 
priemyslu a osvedčenia.

(3) Náležitosti žiadosti na vydanie povolenia, žiadosti o vydanie licencie, žiadosti 
o potvrdenie IIC alebo EUC, vydanie certifikátu podľa § 30 a žiadosti o povolenie na nákup a 
predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu upravuje zákon č. 392/2011 Z. z.

ČI. 48
Konanie o vydanie povolenia, vydanie licencie, certifikátu a povolenia na nákup a 

predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

(1) Konanie o vydanie povolenia, licencie, certifikátov alebo povolenia na nákup a predaj 
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu sa začína na základe písomnej žiadosti 
žiadateľa. Žiadosti sa podávajú poštou alebo osobne v registračnom mieste odboru výkonu 
obchodných opatrení. Všetky podané žiadosti sa zhromažďujú v registračnom mieste odboru, 
ktoré ich eviduje. Evidencia spočíva v zápise nasledovných dát do elektronickej databázy 
príslušného počítačového programu, ktorý je určený pre odbor na administrovanie 
vydávania povolení, licencií, IIC aEUC, certifikátov podľa § 30 anasl. zákona č. 392/2011 
Z. z. a osvedčení (ďalej len „program UPDV“):

a) identifikačné číslo žiadateľa,
b) adresa žiadateľa.

(2) Po zapísaní dát zamestnanec registračného miesta odboru žiadosť opatrí odtlačkoin 
evidenčnej pečiatky, v ktorom vyznačí dátum evidencie, evidenčné a registračné číslo pridelené 
programom UPDV. V prípade, že žiadosť obsahuje kolkové známky, vyznačí ich hodnotu, 
prípadne vyznačí, že správny poplatok bol zaplatený a akou formou alebo že poplatok pri podaní 
žiadosti zaplatený nebol.

(3) Registračné miesto odboru neuskutočňuje prvotnú kontrolu úplnosti domčených žiadostí 
z hľadiska ich náležitostí vzhľadom na vysokú odbornosť posudzovania žiadosti. Žiadosti 
podané osobne alebo doručené poštou po vykonaní registrácie, vytvorení administratívneho 
spisu a spracovaní výzvy v ten deň odstúpi riaditeľovi odboru (d alej len „oprávnená osoba ). 
Po pridelení čísla konania sa žiadosť postúpi príslušnému referentovi na ďalšie konanie.

(4) Príslušný referent odboru (ďalej len „referent“) posúdi žiadosť podľa jej obsahu, úplnosti, 
vecnej správnosti náležitostí žiadosti, vr. zaplatenia správnej výšky správneho poplatku. 
Správnosť náležitostí žiadosti referent osvedčí podpisom resp. parafovaním na kópii povolenia, 
licencie alebo certifikátu, pred ich predložením na podpis oprávnenej osobe.

(5) Ak žiadosť a jej náležitosti nie sú úplné alebo správne, referent rozhodnutím preruší konanie. 
Na prerušenie konania sa vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 3 a § 29 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“ alebo „zákon o správnom konaní^. 
Rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na odstránenie nedostatkov sa žiadateľovi zašle 
poštou doporučene doručenkou do vlastných rúk.

(6) Ak žiadateľ neodstráni nedostatky žiadosti ani v lehote uvedenej vo výzve, dôjde 
k zastaveniu konania. Rozhodnutie o zastavení konania sa žiadateľovi zašle poštou doporučene 
doručenkou do vlastných rúk.



ČI. 49 
Náležitosti žiadosti

(1) žiadosť musí byť písomná a podaná_ na predpí sanom tlačive, vzor ktorého je uvedený na 
webovej stránke ministerstva v časti Licenčné konanie.

(2) Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o právnickú osobu 
e ä u S m rz á s 'm ^ ^ ^  alebo inou osobou podľa výpisu z obchodného registra (prokúra) 
alebo iného registra osobou oprávnenou na podpisovanie, prípadne
osobou ak nejde o zamestnanca žiadateľa alebo písomne poverenou osobou, ak i^^ 
o zamestnanca žiadateľa. Splnomocnenie alebo poverenie na podpísanie žiadosti musí yt
úradne osvedčené.

ČI. 50
Vydanie povolenia, licencie, EUC, IIC, certifikátn a povolenia na náknp a predaj 

znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

(1) o  vydaní povolenia, licencie, IIC, EUC a povolenia na Ä u p  a predaj ^hodnotených 
výrobkov obranného priemyslu rozhoduje v prvom stupni odbor v spravnom konaní podlá

g^rtfo'tííZiefovdÍíi^ľľv^^^^^^^
a žiadosti o IIC a EUC sú predmetom prerokovania v Stálej skupine a o p
orgánu ministra hospodárstva a schvaľovanie podl a zakona c. 392/2U

m  Povolenie odbor vydá podľa § 9 zákona č. 392/2011 Z. z. žiadateľovi, ktorý spĺňa 
podmienky pre jeho vydanie, do 60 dní odo dňa domčenía žiadosti. Doba plamosti povolenia je
najviac päť rokov.

Í31 Licenciu odbor vydá podľa § 17 a § 23 až 26 zákona č. 392/2011 Z. z. žiadateľovi, ktorý 
n ňa nod̂ ^̂ ^̂  ̂ do 60 dní od doručenia žiadosti. Doba platnosti dovozný

a vývoznej licencie je najviac jeden rok s možnosťou Predlžema na zaklade žiadosti jej drzí e a 
najviac o dva roky. Pri globálnej transferovej licencii je doba platnosti tri roky.

Í4J O wdaní certifikátu podľa § 30 zákona č. 392/2011 Z. z. odbor rozhodne do 60 dní od 
dom ček  žiadosti žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na jeho vydanie. Certifikát odbor vydá
najviac na päť rokov.

(5) Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu Po/Jľa § 35 
ocb 3 zákona č 392/2011 Z. z. odbor vydá zberateľovi znehodnotených vjnobkov o b i té h o
° p S Ä t ý  je zapísaný v msistri " o d ľ f

S t e ľ  v *  obranného priemyslu môže obchodovať len  ̂y^bkam . obmnneho 
nriemyslu ktoré majú znehodnotený zbraňový systém výlučne na uzemi f '° ' '“ /hej tepub iky 
r s ú í i s b s ľ s  výkonom svojej zbemteľskej činnosti a nemôže vykonávať sproshedkovatelsku

ustanovuje Výnos MH SR č. 1/2012.



ČI. 51
Náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia, licencie, IIC, EUC, certifikátu a povolenia 

na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu

(1) Rozhodnutie o vydaní povolenia odbor vydá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 392/2011 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb.

(2) Rozhodnutie o vydaní povolenia, udelení licencie, certifikátu a povolenia na nákup alebo
predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje: , ^

a) názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, registračné číslo rozhodnutia, dátum 
rozhodnutia,

cj odôvodnenie; ak sa žiadosti vyhovie v plnom rozsahu, odôvodnenie sa neuvádza,
d) poučenie o opravnom prostriedku, v , , • v.
e) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok okrúhlej pečiatky 

MH SR pridelenej odboru, príp. referentovi.

(3) Výrok o vydaní povolenia obsahuje rozhodnutie vo veci žiadosti s uvedením ustanovenia 
právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:

a) číslo povolenia,  ̂  ̂ .
b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIC žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu -  meno, 

priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu,

c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) predmet podnikania, . , , j • ap a n ^
e) špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a spôsob obchodovania podlá § 2 ods.

písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z.,
f) meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g) dobu platnosti povolenia nie dlhšiu ako pät rokov, , , ,  . ,
h) ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného

priemyslu.

(4) Výrok o udelení licencie na dovoz alebo vývoz obsahuje rozhodnutie vo veci žiadosti 
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:

a) obchodné meno, sídlo, IČO žiadateľa, • t
b) číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu,
c) číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného

sadzobníka,  ̂ . , ,
d) názov a špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich množstvo aj s uvedením

zoznamu náhradných súčiastok, _ . u  j
e) k ra jin u  p ô v o d u  a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri

vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného 
partnera a konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu,

f) ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priemyslu 
podľa požiadaviek odboru, napr. doba platnosti licencie, cena výrobkov obranného
priemyslu.

(5) V konaní o žiadosti vydanie transferových licencií odbor postupuje podľa § 17 ods. 1 až 3 
zákona č. 392/2011 Z. z.



(6) Výrok o udelení globálnej alebo individuálnej transferovej licencie obsahuje rozhodnutie vo 
veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:

a) názov, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania, adresu trvalého pobytu alebo adresu 

prechodného pobytu, ak ide i fyzickú osobu,
c) identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) identifikačné údaje prijímateľa/-ov alebo označenie kategórie prijímateľov,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov 

obranného priemyslu a ich súčastí, ich množstvo,
f) dobu platnosti,
g) dátum vydania licencie.

(7) Výrok o vydaní certifikátu obsahuje:
a) označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane mena, priezviska a podpisu 

splnomocnenej osoby,
b) názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c) vyhlásenie prijímateľa o zhode s tótériami ustanovenými v § 30 ods. 1 zákona č. 

392/2011 Z. z.,
d) dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.

(8) Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa 

znehodnotených výrobkov obranného priemyslu (ďalej „len zberateľ“),
b) číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov,
c) kategórie a množstvo znehodnoteného výrobku obranného priemyslu,
d) označenie osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky nakupuje alebo ktorej ich 

predáva,
e) údaje o mieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú 

predmetom žiadosti.

(9) Osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu 
obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa 
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,

b) kategórie znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré sú predmetom 
zberateľskej činnosti zberateľa,

c) dátum vydania osvedčenia a
d) číslo osvedčenia.

(10) Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia 
správny orgán kedykoľvek bez návrhu opraví a písomne o tom upovedomí žiadateľa.

(11) Rozhodnutie podpisuje oprávnená osoba alebo ním písomne poverené osoby. Podpisové 
vzory osôb oprávnených podpisovať rozhodnutia sa zasielajú vedúcemu služobného úradu. 
Finančnému riaditeľstvu SR a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

(12) Súčasťou rozhodnutia o udelení licencie môže byť príloha, ktorá je jeho nedeliteľnou 
súčasťou.

(13) Na zadnej strane rozhodnutia o udelení licencie je vymedzené miesto pre záznamy využitia 
licencie.



(14) Ak je zadná strana rozhodnutia o udelení licencie úplne zaplnená záznamami držiteľa 
licencie alebo finančnej správy o colnom odbavení výrobkov obranného priemyslu, môže držiteľ 
licencie požiadať odbor o vyhotovenie príloh slúžiacich na ďalšie záznamy. O vyhotovenie 
príloh je možné požiadať už so žiadosťou, ak je z povahy výrobkov obranného priemyslu 
a povoleného množstva zrejmé, že dôjde k zaplneniu zadnej strany licencie pred uplynutím doby 
jej platnosti.
Každá takáto príloha musí obsahovať:

a) číslo rozhodnutia o udelení licencie, ku ktorej je prílohou,
b) poradové číslo prílohy; uvedie sa, ak sa vyhotovuje viac príloh k jednej licencii,
c) odtlačok okrúhlej pečiatky Ministerstva hospodárstva SR pridelenej referentovi odboru 

a podpis oprávnenej osoby.

Počet vyhotovených príloh sa vyznačí priamo v origináli licencie. Počet príloh licencie 
sa eviduje v administratívnom spise správneho orgánu.

ČI. 52
Zamietnutie žiadosti, zrušenie alebo zánik povolenia, licencie, certifikátu

(1) Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti odbor vydá podľa zákona č. 392/2011 Z.z. a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti musí byť 
odôvodnené a žiadateľ poučený o možnosti podať opravný prostriedok (rozklad).

(2) Žiadosť o vydanie povolenia alebo o jeho zmenu sa zamietne, ak:

a) nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia podľa § 5 až 8 zákona č. 392/2011 Z. z.,
b) neuplynul rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zrušenia 

povolenia,
c) to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

(3) Žiadosť o udelenie vývoznej alebo dovoznej licencie alebo o jej zmenu sa zamietne, ak:

a) žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 16 zákona č. 392/2011 Z. z.,
b) j e to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými záujmami Slovenskej 

republiky alebo je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná,

c) neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej alebo vývoznej licencie 
a nezmenili sa skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.

(4) Pri globálnych transferových licenciách sa žiadosť o ich vydanie zamietne, ak žiadateľ 
nesplní podmienky ustanovené v § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 392/2011 Z. z. a pri individuálnych 
transferových licenciách podmienky ustanovené v § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 392/2011 Z. z. alebo 
ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej 
republiky.

(5) Odbor pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa § 31 zákona č. 392/2011 Z. z. na 
žiadosť držiteľa, ak:

a) držiteľ certifikátu prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 30 ods. 1 zákona č. 
392/2011 Z. z. a o tejto skutočnosti bezodkladne informoval ministerstvo hospodárstva,

b) držiteľ certifikátu navrhol spôsob a lehotu na odstránenie oznámeného nedostatku.

(6) Odbor pozastaví platnosť certifikátu z úradnej povinnosti, ak má dôvodné podozrenie, že:



a) držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky certifikácie alebo vývozy ním uskutočnené 
budú v rozpore so zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej 
republiky,

b) držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie prestal 
spĺňať podmienky certifikácie,

c) držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom štáte Európskej únie nebude rešpek
tovať podmienky všeobecnej transferovej licencie alebo ak sa domnieva, že môže byť 
ohrozený verejný poriadok, bezpečnosť alebo bezpečnostný záujem Slovenskej 
republiky.

(7) Odbor zruší povolenie, ak:

a) držiteľ povolenia poškodil zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej 
republiky,

b) bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c) držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky na udelenie povolenia,
d) to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e) na držiteľa povolenia bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo 

nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) držiteľ povolenia porušuje podmienky určené v povolení alebo podmienky podľa 
zákona č. 392/2011 Z. z.,

g) držiteľovi povolenia bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti,

h) žiadateľ o to požiada.

(8) Odbor zruší dovoznú alebo vývoznú licenciu, ak:

a) dovozná alebo vývozná licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo 
neúplných údajov,

b) to vyžadujú zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c) to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d) neboli dodržané podmienky určené v udelenej dovoznej alebo vývoznej licencii,
e) zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na obchodovanie a povolenie na 

sprostredkovateľskú činnosť,
f) držiteľ povolenia porušil pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 

alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky 
alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská 
republika viazaná.

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.

(9) Odbor zruší transferovú licenciu, ak:

a) licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej 

republiky,
c) neboli dodržané podmienky určené v udelenej transferovej licencii,
d) prijímateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie.
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení transferovej licencie nemá odkladný
účinok.



(10) Odbor zruší certifikát

a) začatím vyrovnacieho, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči 
držiteľovi certifikátu,

b) smrťou držiteľa certifikátu, ktorý je fyzickou osobou,
c) výmazom držiteľa certifikátu zo živnostenského alebo obchodného registra,
d) ak bol certifikát vydaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e) ak držiteľ certifikátu prestal spĺňať podmienky ustanovené v § 30 ods. 1 a 3 

zákona č. 392/2011 Z. z.,
f) ak držiteľ certifikátu, ktorému bola pozastavená platnosť certifikátu v lehote 

určenej odborom podľa § 32 ods. 3 zákona č. 392/2011 Z. z. neprijal opatrenia určené 
v rozhodnutí.

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení certifikátu nemá odkladný účinok.

(11) Odbor zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov 
obranného priemyslu do 7 dní odo dňa, keď sa dozvedel, že zberateľ prestal spĺňať podmienky 
zápisu a túto skutočnosť mu zberateľ bezodkladne oznámil.

(12) Povolenie zanikne;

a) uplynutím doby platnosti,
b) zánikom držiteľa povolenia dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra,
c) dňom úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
d) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
e) dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo 

o zrušení ko^urzu pre nedostatok majetku,
f) oznámením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkami obranného priemyslu,
g) dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na 

sprostredkovateľskú činnosť udeleného rovnakej osobe do obchodného registra.

(13) Pri prerušení, zastavení konania o vydanie povolenia, licencie alebo o zmenu licencie, 
vydanie IIC, EUC, certifikátu alebo osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených 
výrobkov obranného priemyslu sa postupuje podľa zákona o správnom konaní a zákona č. 
392/2011 Z. z.

ČI. 53
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu

(1) Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu dovážaných na územie 
Slovenskej republiky (ďalej len „EUC“) vydá odbor pre potreby zahraničných osôb po udelení 
dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o licenciu požiada. Vzor EUC sa nachádza na webovej 
stránke ministerstva.

(2) Odbor pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie licencie 
medzinárodný dovozný certifikát (ďalej len „IIC“), ak o to žiadateľ o licenciu požiada. Vzor IIC 
sa nachádza na webovej stránke ministerstva.

ČI. 54
Zaznamenávanie zmien v licenciách

(l)N a základe písomnej žiadosti držiteľa licencie môže odbor vydať rozhodnutie o predĺžení 
doby platnosti licencie najviac o dva roky alebo vydať rozhodnutie o zmene hodnoty 
výrobku obranného priemyslu.



(2) Odbor pri rozhodovaní o predĺžení platnosti transferových licencií postupuje podľa § 17 
ods. 1 až 4 zákona č. 392/2011 Z. z.

(3) Zmeny môžu byť zaznamenané až po zaplatení správneho poplatku, ak poplatková 
povinnosť vyplýva zo sadzobníka poplatkov podľa zákona o správnych poplatkoch.

(4) Zmeny sa vykonávajú písomným rozhodnutím, ktoré sa zasiela držiteľovi licencie 
doporučene do vlastných rúk a zakladá do administratívneho spisu licencie.

ČI. 55
Strata, zničenie, odcudzenie povolenia, licencie, certifikátu, IIC, EUC

V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia originálu povolenia, licencie, certifikátu, osvedčenia 
o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov, Vyhlásenia o konečnom užívatelovi 
a Dovozného certifikátu sa postupuje primerane podľa Článku 9 tohto poriadku.

ČI. 56 
Správne poplatky

Povolenie, licencia, osvedčenie, osvedčenie o zápise do registra zberatel ov sa môže doručit 
žiadateľovi až po zaplatení správneho poplatku. Pri platení správneho poplatku sa postupuje 
primerane podľa Článku 10 tohto poriadku.

ČI. 57 
Doručovanie

Povolenia, licencie, certifikáty, osvedčenia sa doručujú postupom uvedeným v Článku 11 tohto 
poriadku.

ČI. 58 
Evidencia licencií

(1) Odbor vedie evidenciu:

a) žiadostí o vydanie povolenia, licencií, certifikátov, osvedčení o zápise do registra zberate
ľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, zamietnutých žiadostí, 
pozastavených licenciách (elektronickou formou a fyzicky zakladaním do
administratívnych spisov),

b) vydaných povolení, licencií, certifikátov, osvedčení o zápise do registra zberatel ov 
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, IIC a EUC (elektronickou formou 
a fyzicky zakladaním kópií do administratívnych spisov),

c) vrátených, zmenených a zrušených licencií,
d) skutočne realizovaného množstva a hodnoty zo záznamov uvedených na zadnej strane 

vrátenej licencie a zo štvrťročných hlásení.

(2) Archivácia a skartácia evidovaných dokladov sa riadi Registratúmym poriadkom 
MH SR.“.
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x ' cTcnx/TA PA9Ť sa označuje ako ÔSMA ČASŤ a doteraz V poriadku doteraz označovana SIEDMA CAbl sa označuje a
označovaný článok 47 sa označuje ako článok 59.

III.
ú č i n n o s ť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Tomáš Malatinský 
minister
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