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PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Licenčný a povoľovací poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 
"poriadok") upravuje postup zamestnancov odboru výkonu obchodných opatrení Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „odbor“)  pri  udeľovaní  licencií,  povolení 
a certifikátov. Odbor vydáva nasledovné licencie a povolenia:

A. Licencie na  intrakomunitárnu  prepravu  určených  výrobkov  v  rámci štátov Európskej  
    únie, Licencie  na  dovoz  určených výrobkov z tretích krajín a  vývoz určených výrobkov 
    do tretích krajín, Povolenia  na prepravu výbušnín  v  rámci Európskej únie, Vyhlásenia 
    o konečnom užívateľovi (EUC) a Medzinárodné dovozné certifikáty (IIC) 
    udeľované podľa

      Zákona   č.  292/2009  Z.z.  o  obchodovaní  s  výrobkami,  ktorých  držba   sa  obmedzuje 
      z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho Prílohy č. 1 a 2 

      zákona;

      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  SR č. 397/1999 Z.z., ktorým  sa  ustanovujú podrobnosti o technických 
      požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo;
    
B. Povolenia  na  vývoz, prepravu  a  vykonávanie  sprostredkovateľskej  služby 
     udeľované podľa

     Zákona  č. 39/2011 Z.z.  o  položkách s  dvojakým použitím a o zmene zákona č. Národnej 
     rady  Slovenskej  republiky  č. 145/1995 Z.z.  o správnych  poplatkoch  v znení neskorších 
     predpisov; 

     Nariadenia   Rady  (ES)   č.  428/2009  z  5.  mája  2009  v  znení  Nariadenia   európskeho 
     parlamentu  a Rady  (EÚ)  č.  388/2012  z 19.  apríla  2012,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa 
nariadenie 
     Rady  (ES) č. 428/2009, ktorým  sa  stanovuje  režim Spoločenstva  na  kontrolu  vývozov, 
     prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.
     
C. Licencie na dovoz oceliarskych výrobkov z tretích krajín  do  členských štátov  Európskej  
     únie 
     udeľované podľa:

     Nariadenia Rady (ES) č. 1531/2007 z 10. decembra 2007 o obchode s určitými výrobkami 
     z ocele medzi Európskym spoločenstvom a  Kazašskou republikou v znení  vykonávacích  
     nariadení Komisie (EÚ);

     Nariadenia Rady (ES) č. 1342/2007 z 22. októbra 2007 o spravovaní určitých obmedzení 
     dovozu určitých výrobkov z ocele z  Ruskej  federácie  v  znení   vykonávacích  nariadení 
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     Komisie (EÚ);
     Nariadenia  Rady (ES) č. 625/2009  zo 7. júla 2009  o  spoločných  pravidlách  pre  dovozy 
     z určitých tretích  krajín  (kodifikované znenie)  v  znení  neskorších  zmien  a  Nariadenie 
     Komisie (EÚ) č. 1241/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa aktualizuje rozsah a pokraču-
     je  v   predbežnom  dohľade  nad   dovozom   určitých  železných  a  oceľových výrobkov 
     s pôvodom v niektorých tretích krajinách v znení  vykonávacích  nariadení Komisie (EÚ);

D. Licencie na dovoz textilných výrobkov  a  Predbežné povolenie na pasívne zušľachtenie  
     udeľované podľa:

     Nariadenia  Rady  (EHS)  č.  3030/93  z  12.  októbra 1993  o  spoločných  pravidlách   pre 
     dovozy  určitých  textilných  výrobkov  z  tretích  krajín  v znení   vykonávacích  nariadení 
     Komisie (EÚ);

     Nariadenia  Rady (ES)  č. 517/94 zo 7. marca 1994  o spoločných   predpisoch   pre dovoz 
     textilných  výrobkov  z  určitých tretích  krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, 
     protokoly  a  iné  dojednania  alebo  iné  osobitné  dovozné  predpisy spoločenstva v znení 
     vykonávacích  nariadení Komisie (EÚ);

E. Povolenia na vývoz a dovoz drogových prekurzorov, 
     Povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok 
     udeľované podľa:

Zákona  č. 331/2005 Z.z. o orgánoch  štátnej   správy  vo  veciach  drogových  prekurzorov 
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

     Nariadenia  Rady  (ES) č. 111/2005  z  22. decembra 2004,  ktorým  sa  stanovujú  pravidlá 
     sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, 

     Zákona č. 129/1998 Z.z.  o zákaze  chemických  zbraní  a o  zmene a doplnení   niektorých 
     zákonov v znení neskorších predpisov;

F. Povolenia  na  vývoz tovaru  do  tretích  krajín, ktorý  možno  použiť na vykonanie trestu 
     smrti,  mučenie,  alebo  iné   kruté,  neľudské  alebo  ponižujúce  zaobchádzanie   alebo 
     trestanie  
     udeľované podľa:

     Zákona č. 47/2007 Z.Z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na  vykonanie  trestu 
     smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo  ponižujúce  zaobchádzanie  alebo  trestanie,
    
     Nariadenia  RADY (ES) č. 1236/2005 z  27. júna 2005  o  obchodovaní  s určitým  tovarom, 
     ktorý  možno  použiť  na  vykonanie  trestu  smrti,  mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo 
     ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie; 
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DRUHÁ ČASŤ

LICENCIE  NA  INTRAKOMUNITÁRNU  PREPRAVU  URČENÝCH 
VÝROBKOV  V  RÁMCI  EURÓPSKEJ  ÚNIE,  LICENCIE  NA  VÝVOZ 
URČENÝCH  VÝROBKOV  DO TRETÍCH  KRAJÍN  A  NA  DOVOZ 
Z TRETÍCH  KRAJÍN,  POVOLENIA  NA  PREPRAVU  VÝBUŠNÍN 
V RÁMCI  EÚ,  VYHLÁSENIA  O  KONEČNOM  UŽÍVATEĽOVI  A 
MEDZINÁRODNÉ DOVOZNÉ CERTIFIKÁTY

Čl. 1

Postup  podľa  tejto  časti  sa  vzťahuje  na  udeľovanie  licencií  na  účely  intrakomunitárnej 
prepravy  určených  výrobkov  v  rámci štátov Európskej únie,  licencie  na  účely dovozu 
určených  výrobkov  z tretích krajín alebo  vývozu určených  výrobkov  do tretích krajín, 
licencie  na  účely  aktívneho  zušľachťovacieho  styku  alebo  licencie  na  účely  pasívneho 
zušľachťovacieho styku ako aj  udeľovania  povolenia  na  prepravu výbušnín,   vydávanie 
vyhlásení konečných užívateľov a vydávanie medzinárodných dovozných certifikátov.

Čl. 2
Konanie o licencii 

(1) Konanie o udelení licencie sa začína na základe písomnej žiadosti  žiadateľa. Žiadosti sa 
podávajú   poštou  alebo osobne v registračnom mieste odboru výkonu obchodných opatrení 
(ďalej len „odbor“). 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 udeľovania 
licencií a povolení (ďalej len " program UPDV"):

a) identifikačné číslo žiadateľa,
b) adresa žiadateľa,
c) kód určeného výrobku, na ktorý sa požaduje licencia ako aj  povolenie na prepravu,
d) vyznačenie obchodnej operácie, na ktorú sa požaduje licencia (intrakomunitárna preprava, 

dovoz alebo vývoz,  aktívny alebo pasívny zušľachťovací  styk),  ako aj  či  sa  požaduje 
vydanie povolenia na prepravu.

(2)  Po  zapísaní  dát  zamestnanec  registračného  miesta  odboru  žiadosť  opatrí  odtlačkom 
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 uskutočňuje  prvotnú  kontrolu úplnosti  doručených žiadostí 
z hľadiska  ich  náležitostí.  V prípade,  ak  nebol  zaplatený  správny  poplatok,  zamestnanec 
registračného  miesta  vypracuje  výzvu  na  zaplatenie  správneho  poplatku.  Žiadosti  podané 
osobne  alebo  doručené  poštou  po  vykonaní  registrácie, vytvorení  administratívneho  spisu 
a spracovaní výzvy  v ten deň odstúpi riaditeľovi odboru (ďalej len „oprávnená osoba“). Po 
pridelení čísla konania sa žiadosť postúpi príslušnému referentovi na ďalšie konanie. 
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(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 licencie, 
pred predložením vypracovanej licencie na podpis oprávnenej osobe.

(5)  Ak  žiadosť  a jej  náležitosti  nie  sú  úplné  alebo  správne,  referent  rozhodnutím preruší 
konanie o udelenie licencie. 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  o udelenie  licencie,  vr.  povolenia  na  prepravu.  Rozhodnutie 
o zastavení konania sa žiadateľovi zašle poštou doporučene doručenkou do vlastných rúk. 

Čl. 3
Náležitosti žiadosti

(1) Žiadosť  musí  byť písomná a podaná na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený 
na webovej stránke ministerstva v časti Licenčné konanie. Súčasťou žiadosti musí byť:

a) originál alebo úradne osvedčený rovnopis  výpisu  z obchodného registra, živnostenské- 
          ho registra, prípadne  iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, v ktorom je uvedený 
          predmet podnikania súvisiaci so žiadosťou o licenciu, nie starší ako 3 mesiace;

b) originál alebo úradne osvedčený rovnopis zmluvy so zahraničnou osobou, ktorej predme-
tom  je  obchod  s  konkrétnym  druhom,  hodnotou  a   množstvom  určených  výrobkov, 

          napr. kúpna  alebo   iná  zmluva  o  dodávke  tovaru; rovnocenným  dokladom   pre  tento 
          účel   môže  byť  aj  faktúra, ktorá  má  náležitosti  zmluvy  a  je podpísaná  oprávnenými 
          osobami  zmluvných   strán,  alebo  potvrdená  objednávka   s  náležitosťami   zmluvy  a  
          podpísaná  oprávnenými osobami  zmluvných strán. Tento  doklad  musí  byť predložený 
          v origináli alebo v úradne  osvedčenej  fotokópii  a  preložený  do  štátneho  jazyka, resp. 
          v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

(2) Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom, ak  ide o fyzickú osobu; ak ide o právnickú 
osobu jej  štatutárnym zástupcom alebo  inou  osobou  podľa  výpisu  z  obchodného  registra 
(prokúra)  alebo  iného  registra  osobou  oprávnenou  na  podpisovanie,  prípade  písomne 
splnomocnenou osobou, ak nejde o zamestnanca žiadateľa alebo písomne poverenou osobou, 
ak ide o zamestnanca žiadateľa. Splnomocnenie alebo poverenie na podpísanie žiadosti musí 
byť  úradne osvedčené.
   

Čl. 4
Udeľovanie licencií

(1) O udelení licencie rozhoduje v prvom stupni odbor v správnom konaní podľa zákona č. 
71/1967 Zb. 

(2)  Licencie odbor  udeľuje  podľa  §  7  zákona  č.  292/2009  Z.z.  žiadateľovi,  ktorý  spĺňa 
podmienky  pre  jej  udelenie  na  konkrétny  druh,  množstvo  a  hodnotu  určených  výrobkov 
uvedených v zákone. Licencie sa udeľujú do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o licenciu. 
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(3)  S licenciou  na  intrakomunitárnu  prepravu, dovoz  alebo  vývoz  výbušnín  ministerstvo 
vydá  žiadateľovi  povolenie  na  prepravu  výbušnín  v troch  exemplároch  alebo  ho  potvrdí 
na troch exemplároch,  ak o to  žiadateľ  požiada.  Povolenie  sa vydá najdlhšie  na jeden rok 
a platí vždy iba po dobu platnosti udelenej licencie.

(4)  Postup  podľa  tejto  časti  poriadku  sa  vzťahuje  aj  na  udeľovanie  licencií  na 
intrakomunitárnu   prepravu,   dovoz   alebo  vývoz   zbraní,  streliva  a  výbušnín   uvedených 
v Prílohe č. 1 a 2 zákona č. 292/2009 Z.z.  

Čl. 5
Náležitosti rozhodnutia o udelení licencie

(1) Rozhodnutie o udelení licencie odbor vydá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 71/1967 Zb.

(2) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje:
    a)   názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, 
    b)   registračné číslo rozhodnutia,

c) dátum rozhodnutia,
d) výrok,
e) odôvodnenie; ak sa žiadosti vyhovie v plnom rozsahu, odôvodnenie sa neuvádza,
f) poučenie o opravnom prostriedku, 
g) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok okrúhlej pečiatky MH 

SR pridelenej odboru príp. referentovi.

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

a) číslo licencie,
b) obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa,
c) názov a špecifikáciu určených výrobkov, na ktorý sa licencia udeľuje a osemmiestny 

číselný  kód  položky  alebo  podpoložky  kombinovanej  nomenklatúry  colného 
sadzobníka,

d) cenu/hodnotu a množstvo určených výrobkov,
e) dobu platnosti licencie,
f) štát, do ktorého budú vyvezené výrobky alebo štát, z ktorého budú dovezené výrobky,
g) obchodné  meno,  sídlo  alebo  miesto  podnikania  zahraničného  partnera/osoby  a 

konečného  užívateľa  určených  výrobkov,  účel  použitia  určených  výrobkov  u 
konečného užívateľa,

h) podmienky, za ktorých sa licencia udeľuje.

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

(5) Rozhodnutie o udelení licencie  podpisuje oprávnená osoba alebo ním písomne poverené 
osoby.  Podpisové  vzory  osôb  oprávnených  podpisovať  rozhodnutia  o  udelení  licencie  sa 
zasielajú  vedúcemu  služobného  úradu,  Finančnému  riaditeľstvu  SR  a  Ministerstvu 
zahraničných vecí SR. 
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(6)  Súčasťou udelenej  licencie  môže byť príloha,  ktorá  je  nedeliteľnou súčasťou udelenej 
licencie. 

(7) Na zadnej strane udelenej licencie je vymedzené miesto pre záznamy využitia licencie.

(8) Ak je zadná strana licencie úplne zaplnená záznamami držiteľa licencie alebo colných 
orgánov  o colnom  odbavení  určených  výrobkov,  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 určených výrobkov a povoleného množstva zrejmé, že dôjde 
k zaplneniu zadnej strany licencie pred uplynutím doby jej platnosti.

Každá takáto príloha musí obsahovať:

a) číslo 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  odboru  a podpis 

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

Čl. 6
Zamietnutie žiadosti, zrušenie licencie, zánik licencie

(1)   Rozhodnutie  o   zamietnutí   žiadosti   odbor vydá podľa zákona č. 292/2009 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 udelenie licencie alebo o zmenu licencie sa zamietne, ak:

a) žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 6 zákona č. 292/2009 Z.z.,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnopolitickými 

záujmami Slovenskej republiky,
c) neuplynuli tri roky od zamietnutia žiadosti o licenciu a nezmenili sa skutočnosti, ktoré 

boli dôvodom na zamietnutie žiadosti,
d) pri   žiadosti   o zmenu  licencie   uplynula  platnosť  údajov  a dokladov   predložených 

          k žiadosti o licenciu.

(3) Odbor licenciu zruší, ak:

a) bola získaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov, 
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými, bezpečnostnými alebo obchodnopolitickými 

záujmami Slovenskej republiky,
c) žiadateľ nedodržal podmienky uvedené v licencii,

d) držiteľ  licencie  porušil  pri  vykonávaní  intrakomunitárnej  prepravy,  vývoze  alebo 
dovoze určených výrobkov alebo v súvislosti  s touto činnosťou všeobecne záväzný 
právny  predpis  alebo  medzinárodné  zmluvy  a  ostatné  medzinárodné  dokumenty, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo by sa licenciou také porušenie umožnilo. 
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(4) Licencia zanikne:

     a) uplynutím doby platnosti,
     b) vrátením licencie jej držiteľom,
     c) zrušením.

(5) Pri prerušení, zastavení konania o  udelenie licencie alebo o zmenu licencie sa postupuje 
podľa zákona o správnom konaní.

Čl. 7
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi a Dovozný certifikát

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

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

Čl. 8
Zaznamenávanie zmien v licenciách

(1) Zmeny v licencii je možné zaznamenať: 

a) v prípade  opráv  chybných  údajov  (viď  čl. 6  ods.  4;  v takomto  prípade  sa  za 
zaznamenanie  zmeny  nevyberá  správny  poplatok  podľa  zákona  č.  145/1995  Z.z. 
o správnych poplatkoch (ďalej len "zákon o správnych poplatkoch"),

b) v prípade písomnej a odôvodnenej žiadosti držiteľa licencie podanej najneskôr 30 dní 
pred uplynutím doby jej platnosti, ak ide o:

1. predĺženie  doby  platnosti;  je  možné  iba  v  prípade  nevyčerpania  povoleného 
množstva a po vyznačení  skutočne vyčerpaného množstva na origináli  a zároveň 
kópii licencie k dátumu, kedy sa predĺženie zaznamenalo,

2. zmenu hodnoty určených výrobkov; zvýšenie povolenej hodnoty je možné až po 
zaplatení  správneho poplatku  vo  výške  príslušnej  sadzby z rozdielu  navyšovanej 
hodnoty,

3. zmenu množstva určených výrobkov; zmena je možná iba v prípade, ak sa nezmení 
hodnota určených výrobkov uvedených na licencii. 

(2)  Všetky  zmeny  uvedené  v ods.  1  písm.  b)  tohto  článku   musia  obsahovať  dátum 
zaznamenania  zmeny,  odtlačok  okrúhlej  pečiatky  ministerstva  a podpísané  oprávnenou 
osobou. 
(3)  Zvýšenie hodnoty a súčasne množstva určených výrobkov nie je možné. Žiadateľ v tomto 
prípade musí podať novú žiadosť o licenciu. 
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(4)  Zmeny  môžu  byť  zaznamenané  až  po  zaplatení  správneho  poplatku,  ak  poplatková 
povinnosť vyplýva zo sadzobníka poplatkov podľa zákona o správnych poplatkoch.

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

Čl. 9
Strata, zničenie, odcudzenie licencie, povolenia, IIC, EUC

(1) V prípade  straty,  zničenia  alebo odcudzenia  originálu  licencie,  povolenia  na prepravu, 
Vyhlásenia  o konečnom  užívateľovi  a Dovozného  certifikátu  odbor   môže   na  základe 
písomnej   žiadosti  držiteľa  licencie,  povolenia,  vyhlásenia  alebo certifikátu  vyhotoviť  ich 
duplikát. Duplikát sa vyhotoví, ak žiadateľ predloží 

    a)  čestné vyhlásenie o strate, zničení a v prípade odcudzenia potvrdenie polície,
    b)  potvrdenie  držiteľa  licencie (pri  intrakomunitárnej  preprave)  alebo  Finančného riadi-
         teľstva SR (pri dovoze a vývoze) o skutočnom čerpaní licencie k dátumu žiadosti 
         o vyhotovenie duplikátu.

(2) Duplikát sa vydá pod tým istým evidenčným a registračným číslom. Na listine sa však 
vyznačí text „Duplikát č....“.

(3)  Vyhotovenie  duplikátu  sa  spoplatňuje  paušálnym  poplatkom  podľa  položky  154 
sadzobníka správnych poplatkov.

Čl. 10
Správne poplatky

(1)  Licencia  sa  môže  doručiť  žiadateľovi  až  po  zaplatení  správneho poplatku.  Výšku 
správneho  poplatku  určuje  sadzobník  správnych  poplatkov,  ktorý  je  prílohou  zákona 
o správnych poplatkoch. 

(2)  Sadzby  poplatkov  sú  určené  v  sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou
zo základu poplatku. 

(3) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní 
žiadosti. Podaním vzniká zároveň  poplatková  povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri 
podaní  alebo  v  určenej  výške,  je  splatný  do  15  dní  odo  dňa  doručenia  písomnej  výzvy 
správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(4) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na 
základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich 
zaplatenie.  Kópia  výzvy  s dokladom  o  doručení  (t.j.  potvrdenou  doručenkou  pri  zaslaní 
poštou alebo podpisom oprávnenej osoby platcu s vyznačením dátumu prevzatia pri osobnom 
prevzatí)  sa  zakladá  do  administratívneho  spisu.  Ak žiadateľ  o licenciu  správny  poplatok 
uhradil   pred zaslaním výzvy,  výzva sa nedoručuje.  Vo výzve na zaplatenie  poplatku sa 
uvedie, že konanie sa prerušuje.
Poplatky môže žiadateľ zaplatiť aj bez výzvy správneho orgánu.
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(5) Správne poplatky sa vyberajú 

1. kolkovými  známkami   a   v   hotovosti   do  pokladnice  správneho  orgánu,  len  ak  v 
jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur,

2. prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet správneho orgánu: 

a) prevody  z účtu v peňažnom ústave sa poukazujú na účet MH SR vedený v Štátnej 
pokladnici č. 7000061614/8180, variabilný  symbol: 8888, konštantný symbol 0558; 

b) poštovým  poukazom  na  účet  MH  SR  vedený  v  Štátnej  pokladnici  č. 
7000061614/8180, variabilný symbol: 8888, konštantný symbol: 0379.

(6) Preukazovanie platby správnych poplatkov:
 

a) v  prípade platby kolkovými známkami; dolnú  časť  kolkovej  známky  žiadateľ  nalepí 
         na žiadosť a hornú časť referent nalepí na udelenú licenciu; obe časti kolkových známok 
         sa  po  nalepení  vždy znehodnotia odtlačkom okrúhlej pečiatky  pridelenej odboru alebo 
         príslušnému referentovi odboru;  

   b)  v  prípade platby  poštovým  poukazom na účet; 
       ako doklad o zaplatení slúži poštou potvrdený originál ústrižku poštového poukazu.  
       Na  predloženom  ústrižku   musí   byť  uvedené,   že  platba  bola  poukázaná  na správny 
       účet  MH SR.  Platby  poukázané na adresu MH SR  bez  uvedenia čísla účtu nie je možné 
       akceptovať. Po overení správnosti údajov o platbe na origináli ústrižku poštového poukazu 
       kazu  sa  vyhotoví  jej  fotokópia, ktorá sa  zakladá do  administratívneho spisu a platba sa
       ešte overí na odbore financovania MH SR. 
       Zaplatenie správneho poplatku podľa ods. 4 sa zapíše do licencie.

   c) v prípade platby prevodom z účtu v peňažnom ústave;
       ako doklad slúži peňažným ústavom   
       potvrdený  originál  výpisu z účtu platiteľa o  realizácii  finančného  prevodu. Po overení 
       správnosti  údajov  o platbe na výpise z účtu  sa vyhotoví jeho fotokópia, ktorá sa zakladá 
      ako doklad do administratívneho spisu, a  platba sa ešte overí na odbore financovania 
      MH SR. 
      Zaplatenie správneho poplatku touto formou sa zapíše do licencie.

   d) osoby oprávnené podpisovať licencie môžu podpísať licenciu pred uhradením  správneho 
       poplatku. Príslušný  referent, ktorý  má  vec  v  referáte   na  vybavenie  však  zodpovedá 
       za správnosť úhrady správneho poplatku žiadateľom, ako aj za zaslanie  licencie žiadate-
      ľovi až po overení na odbore financovania MH SR o zaplatení správneho poplatku. 
      Podpísanú licenciu  nie  je možné zaslať/odovzdať žiadateľovi, ak nie je zaplatený správny 
       poplatok. Konanie v iných intenciách ako je uvedené  sa považuje za porušenie služobnej 
       disciplíny.

(7) Odbor zaplatený správny poplatok vráti postupom podľa zákona o správnych poplatkoch.
Poplatok alebo preplatok sa nevracia, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. 
To neplatí v prípade podľa bodu 5 písm. a) tohto článku.

(8) V prípade nevyužitia licencie, resp. nevyčerpania povolenej hodnoty v licencii sa správny 
     poplatok nevracia.
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Čl. 11
Doručovanie 

     Licencie sa doručujú:

a) najmä poštou do vlastných rúk (doručenková obálka). 
Licencia  sa  považuje  za  doručenú  podľa dátumu vyznačeného na poštovej návratke, 
na  ktorej  je  potvrdené  prevzatie  zásielky adresátom. Dátum odoslania doručenkovej 
obálky a dátum doručenia sa eviduje v administratívnom spise,

b) výnimočne  osobným  prevzatím  oprávnenej  osoby  v  registračnom  mieste odboru za 
prítomnosti referenta, ktorý vo veci konal a tretej nezainteresovanej osoby. 
Oprávnenou  osobou  k  prevzatiu  licencie  udelenej  pre  fyzickú  osobu  je táto osoba 
alebo  ňou   písomne   splnomocnená   alebo  poverená  osoba.  Oprávnenou  osobou  k 
prevzatiu licencie udelenej  pre právnickú osobu je štatutárny zástupca alebo iná podľa 
výpisu z obchodného registra spoločnosti oprávnená osoba na podpisovanie (prokúra), 
alebo nimi  písomne  splnomocnená  alebo poverená osoba. Písomné splnomocnenie -
poverenie musí byť originálom, ktoré sa zakladá do administratívneho spisu. Prevzatie 
licencie  oprávnená  osoba  potvrdí  podpisom  na  kópii  licencie s   uvedením dátumu 
a hodiny prevzatia.

Čl. 12
Evidencia licencií

(1) Odbor vedie evidenciu:

a) žiadostí o licenciu a zamietnutých žiadostí o licenciu (elektronickou formou a fyzicky 
zakladaním do administratívnych spisov),

b) udelených licencií, povolení, 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,

(2) Archivácia a skartácia evidovaných dokladov sa riadi Registratúrnym poriadkom MH SR.
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TRETIA ČASŤ

POVOLENIA NA VÝVOZ, POVOLENIA NA PREPRAVU POLOŽIEK 
S DVOJAKÝM POUŽITÍM, DOVOZNÉ CERTIFIKÁTY

 A  SPROSTREDKOVATEĽSKÉ POVOLENIA

Čl. 13

(1) Povolenia  na vývoz  položiek  s  dvojakým  použitím,  povolenia  na  prepravu  položiek 
s dvojakým použitím, dovozné certifikáty a povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských 
služieb  týkajúcich  sa  vývozu  položiek  s  dvojakým  použitím  sa  udeľujú  podľa  zákona 
č.39/2011 Z.z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 (2) Odbor vydáva tieto povolenia:

    a) individuálne povolenie, 
    b) rámcové povolenie, 
    c) všeobecné vývozné povolenie,
    d) sprostredkovateľské povolenie,
    e) povolenie na prepravu.

(3,) Povolenie sa vyžaduje aj vtedy, ak 
   a) tak ustanovuje osobitný predpis - čl. 4 ods. 1 až 3 a čl. 8 ods. 1 nariadenia ES č. 428/2009,
   b) vývozca  má  dôvodné  podozrenie, že  položky sú  alebo  môžu  byť  určené vcelku alebo 
      sčasti  na  ktorýkoľvek  z  účelov  uvedených  v  osobitnom  predpise  –  čl.  4  ods. 1  a  5 
      nariadenia ES č. 428/2009,
  c) ide o technickú pomoc.  

(4)  Náležitosti  žiadosti  pre  konkrétne  povolenie  a žiadosti  o  dovozný  certifikát  upravuje 
zákon č. 39/2011 Z.z. 

(5) Pri dovoze položiek do Slovenskej republiky podáva žiadateľ písomnú žiadosť o dovozný 
certifikát. Náležitosti žiadosti o dovozný certifikát upravuje § 21 a nasl. zákona č. 39/2011 
Z.z.

Čl.  14
Podanie žiadosti

Konanie o udelenie  Individuálneho,  Rámcového alebo Všeobecného vývozného povolenia, 
udelenia Dovozného certifikátu alebo Povolenia na prepravu sa začína na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa. Žiadosti sa podávajú   poštou  alebo osobne v registračnom mieste odboru. 
Všetky podané žiadosti  sa zhromažďujú v registračnom mieste  odboru,  ktoré  ich eviduje. 
Evidencia spočíva v zápise dát do elektronickej databázy príslušného počítačového programu, 
ktorý je určený pre odbor na administrovanie udeľovania licencií a povolení. 
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Čl. 15
Žiadosti o povolenie a platnosť udelených povolení

(1)  Žiadosť  musí  byť  podaná  písomne  na  predpísanom  tlačive  a podpísaná  oprávnenou 
osobou žiadateľa.

(2) Platnosť povolenia je stanovená dátumom skončenia jeho platnosti.

Čl. 16
Udeľovanie povolení

(1) O  udelení  licencie  rozhoduje  v  prvom stupni odbor v správnom konaní podľa zákona 
č. 
      71/1967 Zb. 
      O udelení povolenia odbor rozhodne v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti. 
      V povolení  sa  vymedzí  miesto  na  záznamy  colných  orgánov  o  využívaní  udeleného 
       povolenia. 

(2) Udelené Individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje:

a) obchodné  meno  alebo  názov  a sídlo  žiadateľa  na  území  SR,  u fyzickej  osoby-
podnikateľa  obchodné  meno  a miesto  podnikania  na  území  SR,  u fyzickej  osoby  - 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa, 
c) podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
d) názov  položky  s dvojakým  použitím,  jej  číselné  označenie  podľa  kontrolného 

zoznamu, jej množstvo a hodnotu,
e) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného 

partnera žiadateľa, a meno a sídlo konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím,
f) dátum skončenia platnosti,
g) ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je SR 

viazaná, vr. podmienok vývozu softvéru a technológie prostredníctvom elektronických 
komunikačných prostriedkov,

h) číslo  povolenia,  orgán,  ktorý  povolenie  vydal,  dátum  vydania,  odtlačok  úradnej 
pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

    
      Individuálne povolenie sa neudelí, ak:

a) vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo 
medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná, 

b) sa  vývozom   ohrozia  zahraničnopolitické  alebo  bezpečnostné  záujmy  Slovenskej 
republiky,

c) nie sú splnené podmienky stanovené v ďalších osobitných predpisoch, napr. v Colnom 
kódexe  Spoločenstva  v  platnom  znení,  v  zákone  č.  541/2004 Z.z.  v  platnom 
znení, v § 50a  Občianskeho  zákonníka, v § 289 a § 292 Obchodného zákonníka.
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(3) Udelené Rámcové povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje:

a) obchodné  meno  alebo  názov  a sídlo  žiadateľa  na  území  SR,  u fyzickej  osoby-
podnikateľa  obchodné  meno  a miesto  podnikania  na  území  SR,  u fyzickej  osoby  - 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c) podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,
d) názov  položky  s dvojakým  použitím,  jej  číselné  označenie  podľa  kontrolného 

zoznamu, jej množstvo a celkovú hodnotu,
e) názov krajín, do ktorých môže vývozca vyvážať položku s dvojakým použitím,
f) dátum  skončenia  platnosti  rámcového  povolenia  a lehoty  na  priebežné  hlásenia 

o realizácii jednotlivých vývozov položiek s dvojakým použitím,
g) ďalšie podmienky rámcového povolenia, na základe ktorých možno vyviezť položku 

s dvojakým  použitím,  vrátane  podmienok vývozu  položky  s dvojakým  použitím 
prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,

h) číslo  povolenia,  orgán,  ktorý  povolenie  vydal,  dátum  vydania,  odtlačok  pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby.

    
     Rámcové povolenie sa neudelí, ak:

     (a) vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo 
          medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná, 

b) sa  vývozom  ohrozia   zahraničnopolitické   alebo   bezpečnostné   záujmy   Slovenskej 
    republiky,
c) nie sú splnené podmienky stanovené v ďalších osobitných predpisoch, napr. v Colnom 

kódexe Spoločenstva v platnom znení,  v  zákone  č.  541/2004 Z.z.  v  platnom  znení, 
v § 50a  Občianskeho  zákonníka, v § 289 a § 292 Obchodného zákonníka 

(4) Všeobecným povolením je

     a) všeobecné povolenie Spoločenstva
     b) národné všeobecné povolenie.

Všeobecné povolenie Spoločenstva umožňuje vývoz určenej položky s dvojakým použitím do 
krajín  uvedených v tomto povolení;  udeľuje sa všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky 
jeho využívania uvedené v Prílohe II Nariadenia (ES) č. 428/2009.

Národné  všeobecné  vývozné  povolenie  vydá  ministerstvo  podľa  čl.  9  nariadenia  (ES)  č. 
428/2009 v spolupráci s orgánmi kontroly; vydané národné všeobecné povolenie sa uverejní 
vo vestníku ministerstva.

Vývozca, ktorý má v úmysle vyvážať položky s dvojakým použitím na základe všeobecného 
povolenia, je povinný požiadať odbor o zápis do registra pred uskutočnením prvého vývozu. 
Ministerstvo  zapíše  vývozcu  do  registra   bezodkladne,  najneskôr  do  10  dní  odo  dňa 
predloženia úplnej žiadosti. Oznámenie o registrácii sa zašle vývozcovi a na vedomie sa zašle 
Finančnému riaditeľstvu SR.

Odbor vymaže z registra vývozcu, ak vývozca 

a) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje pri registrácii;
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b) porušil  povinnosti  –  neoznámil   zmeny  údajov  zapísaných  v registri  a ukončenie 
vývozu položiek s dvojakým použitím do 15 dní od skončenia vývozu alebo zmeny 
zapísaných údajov;

c) počas dvoch rokov od zápisu do registra nevyviezol položky s dvojakým použitím.

Oznámenie o výmaze odbor zašle vývozcovi a na vedomie Finančnému riaditeľstvu SR.

Odbor  má  právo  vyžiadať  od  vývozcu,  aby  mu  predložil  v  určenej  lehote  údaje 
o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia.

(5) Sprostredkovateľské povolenie 

Povinnosť  požiadať  o sprostredkovateľské  povolenie  má osoba  (podnikateľ-fyzická  osoba, 
fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR alebo právnická osoba), ktorá má predmet 
sprostredkovateľskej služby zapísaný v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri 
a má v úmysle vykonávať túto službu.

Odbor udelí sprostredkovateľské povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia 
úplnej žiadosti. 

Sprostredkovateľské povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje:
     a) u právnickej osoby - obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území SR, 
         u fyzickej osoby-podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území SR,
         u fyzickej osoby-meno,  priezvisko a adresu trvalého pobytu,
     b) identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,

d) názov položky s dvojakým použitím, jej množstvo a hodnotu,
e) tovarovú  štruktúru  sprostredkovanej  položky  s dvojakým  použitím  podľa  názvu 

a číselného označenia,
f) obchodné  meno  alebo  názov,  sídlo  alebo  miesto  podnikania  konečného  užívateľa 

položiek s dvojakým použitím,
g) údaj o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím nachádzajú,
h) číslo  povolenia,  orgán,  ktorý  povolenie  vydal,  dátum  vydania,  odtlačok  pečiatky 

a podpis oprávnenej osoby.

(6) Sprostredkovateľské povolenie sa neudelí, ak:

a) žiadateľ   porušil  v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis 
alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná, 

b) by  jeho  udelenie  mohlo  ohroziť  zahraničnopolitické  alebo  bezpečnostné  záujmy 
Slovenskej republiky.

Čl. 17
Zrušenie povolenia

    
(1) Udelené povolenie sa rozhodnutím zruší, ak 

a) bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými  alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej 
    republiky,
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 c)  neboli  dodržané  podmienky  určené  v  udelenom  povolení  alebo  vývozca  porušil 
v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny 
predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nemá odkladný účinok.

Čl. 18
Dovozný certifikát

(1) Pred  dovozom  položky  s  dvojakým  použitím   do   Slovenskej  republiky   odbor  vydá 
dovozný certifikát, ak o jeho vydanie požiadal dovozcu zahraničný obchodný partner.

(2) Dovozný certifikát sa nevydá, ak

a) dovozca  porušil  v období  posledných  piatich rokov  tento  zákon  a  osobitné právne 
     predpisy  týkajúce   sa  k ontroly   vývozu,   sprostredkovateľskej  služby   a  prepravy 
     položiek s dvojakým použitím,
b) vyhlásenie o konečnom použití uvedené v žiadosti nezaručuje, že položka s dvojakým 

 použitím  nebude  použitá  v  spojení  s  chemickými,   biologickými alebo  jadrovými 
            zbraňami  alebo raketovými  strelami  schopnými  takéto  zbrane dopravovať alebo na 
            vojenské konečné  použitie  s  výnimkou, že  konečným  používateľom je ministerstvo 

obrany alebo organizácie v jeho pôsobnosti,
       c) žiadateľ  nesplnil  podmienky  ustanovené   v  § 21 ods. 2  a  3 zákona  č. 39/2011 Z.z. 

a osobitným predpisom (napr. § 7 a § 9 zákona č. 129/1998 Z.z.  v platnom znení, § 10 
zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov),

        d) je to odôvodnené bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.

Čl. 19
Poskytovanie technickej pomoci

(1) Poskytovanie technickej pomoci na účely zákona č. 39/2011 Z.z. sa považuje za vývoz.
  
(2) Technická  pomoc je  akákoľvek  technická  pomoc  poskytnutá  mimo  územia členských 
      štátov  a   týka   sa   opráv,  vývoja,  výroby,  montáže,  testovania,  údržby  alebo   iných 
      technických  služieb a tiež  v podobe inštruktáže, školenia, odovzdávania poznatkov alebo 
      kvalifikácií alebo konzultačných služieb.

(3) Na   poskytovanie   technickej   pomoci   mimo   územia   členských   štátov    sa   vydáva
      Individuálne povolenie, ak je technická pomoc určená alebo osoba poskytujúca technickú 
      pomoc má dôvodné podozrenie, že

a) je určená na  použitie v  spojitosti  s  vývojom, výrobou, manipuláciou,  prevádzkou, 
               údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo šírením  chemických, 
               biologických alebo jadrových zbraní  alebo iných jadrových výbušných  zariadení  
               alebo s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet schopných niesť takéto 
               zbrane,

b) sa týka vojenských konečných  užívateľov, ktorí používajú  technickú pomoc na  iné 
               účely, ako  sú  uvedené  v  písm. a)  a  technická pomoc je  poskytovaná v krajinách 
               miesta určenia podliehajúcich zbrojnému embargu prijatom na základe spoločného 
               stanoviska  alebo  spoločnej  akcie  Rady  alebo  podliehajúcich rozhodnutiu OBSE 
               alebo zbrojnému embargu uloženému rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. 
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Čl. 20
Preprava položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov

(1) Povolenie sa vydáva

a)  na prepravu položiek s dvojakým použitím podľa Prílohy IV nariadenia (ES) 
č.428/2009 v rámci územia členských štátov, 

b) na  prepravu  položiek  s  dvojakým  použitím  z  územia Slovenskej republiky na 
územie 
   iného  členského  štátu  aj  pri  iných položkách s dvojakým použitím podľa čl. 22 ods. 2 
   nariadenia (ES) č. 428/ 2009.

 (2) Udelené povolenie na prepravu sa rozhodnutím zruší, ak

a)  bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými  alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej 
    republiky,

        c) neboli  dodržané  podmienky  určené  v  udelenom  povolení  na prepravu alebo osoba
 prepravujúca   položky   s   dvojakým  použitím  porušila  všeobecne  záväzný  právny 
 predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Čl. 21
Predbežný súhlas

 (1)  Na základe žiadosti vývozcu alebo sprostredkovateľa môže odbor vydať predbežný súhlas 
        na  rokovanie  so  zahraničným  partnerom. Žiadosť  môže  podať  skôr ako  podá žiadosť 
        o   udelenie  individuálneho,  rámcového   alebo  všeobecného  vývozného  povolenia,  na 
        prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby. 

(2) Rozhodnutie  o  predbežnom  súhlase  nie  je záväzné na vydanie povolenia na vývoz, ani 
        prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby.

Čl. 22
Správne poplatky

   Povolenie  sa  môže  doručiť  žiadateľovi  až  po  zaplatení  správneho poplatku. Pri platení
   správnych poplatkov sa postupuje podľa Článku 9 tohto poriadku.

Čl. 23
Doručovanie licencií

   Povolenia sa doručujú postupom uvedeným v Článku 10 tohto poriadku.

Čl. 24
Evidencia licencií

  (1) Na   požiadanie   poskytuje   Finančná  správa  SR  odboru  informácie  o  uskutočnenom 
       vývoze položiek s dvojakým použitím do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie 
       informácie. 
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 (2) Na výkon kontroly dodržiavania  Nariadenia (ES) č. 428/2009 a zákona č. 39/2011 Z.z. sú
      dovozca,  vývozca,  vlastník  alebo  iný  užívateľ  a  sprostredkovateľ, ktorí vedú evidenciu
      nehnuteľného majetku osôb, povinní poskytnúť odboru z nich údaje.

(3) Archivácia a skartácia evidovaných dokladov sa riadi Registratúrnym poriadkom MH SR.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSTATNÉ LICENCIE NA DOVOZ A PREDBEŽNÉ POVOLENIA NA 
PASÍVNE ZUŠĽACHTENIE

Čl. 25

(1) Postup podľa tejto časti sa vzťahuje  na  udeľovanie  licencií  na  dovoz určitých výrobkov 
z ocele  a  železa  z  tretích  krajín, na  udeľovanie  dovozných  licencií  na  textilné  a  odevné 
výrobky  z  tretích  krajín  a  udeľovanie  predbežných  povolení   pre  dovozy z  tretích  krajín 
na účely pasívneho zušľachťovacieho styku.

(2) Udeľovanie licencií na dovoz výrobkov z ocele a železa je upravené v Nariadení Rady 
(ES)  č.  1342/2007  z 22.októbra  2007  o spravovaní  určitých  obmedzení  dovozu  určitých 
výrobkov z ocele z Ruskej federácie, Nariadení Rady (ES) č. 1531/2007 z 10. decembra 2007 
o obchode  s určitými  výrobkami  z ocele  medzi  Európskym  spoločenstvom  a Kazašskou 
republikou, Nariadení Rady (ES) č. 6251/2009 zo 7. júla 2009  o spoločných pravidlách pre 
dovozy z určitých  tretích  krajín,  Nariadenia  Komisie  (EÚ) č.  1241/2009 zo 16.  decembra 
2009, ktorým sa aktualizuje rozsah a pokračuje v predbežnom dohľade nad dovozom určitých 
železných a oceľových výrobkov s pôvodom v niektorých tretích krajinách.

(3) Udeľovanie Predbežných povolení na pasívne zušľachtenie (textílie) (ďalej len „predbežné 
povolenia“) je upravené v Spoločných pravidlách  pre dovozy určitých textilných a odevných 
výrobkov z tretích krajín, upravené v Nariadení Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 
o spoločných  pravidlách  pre  dovozy  určitých  textilných  výrobkov  z tretích  krajín  a  v 
Nariadení  Rady  (ES)  č.  517/94  zo  7.  marca  1994  o  spoločných  predpisoch  pre  dovoz 
textilných  výrobkov z  určitých  tretích  krajín,  na  ktoré  sa  nevzťahujú  bilaterálne  dohody, 
protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy spoločenstva.  

Čl. 26
Podanie žiadosti

(1) Konanie o udelení licencie alebo predbežného povolenia sa začína na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa. Žiadosti sa podávajú   poštou  alebo osobne v registračnom mieste odboru 
výkonu obchodných opatrení (ďalej len „odbor“). Všetky podané žiadosti sa zhromažďujú v 
registračnom mieste odboru, kde sa evidujú. Evidencia spočíva v zápise dát do elektronickej 
databázy príslušného počítačového programu, ktorý je určený pre odbor na administrovanie 
udeľovania licencií a povolení. 
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(2)  Žiadateľ  o licenciu  pre  dovoz  oceliarskych  výrobkov s množstvennými  obmedzeniami 
predkladá 

     a)  písomnú žiadosť, ktorej vzor sa nachádza na webovej stránke ministerstva,
     b)  originál  alebo  osvedčenú  kópiu  výpisu  z  obchodného alebo iného registra  nie starší 
          ako 90 dní, 
     c) originál vývozného  povolenia  vydaného príslušným orgánom krajiny pôvodu k prvému 
         dovozu výrobkov viažuceho sa k príslušnému vývoznému povoleniu,
     d) kópiu   zmluvy, príp.   faktúry,   proforma  faktúry,  príp. objednávky,  ktoré  musia mať 
         náležitosti  zmluvy a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán, ak  výrobky nie 
         sú vyvážané z krajiny pôvodu,
     e) kópiu certifikátu o pôvode výrobkov.

(3) Žiadateľ o licenciu pre dovoz oceliarskych výrobkov v systéme jednoduchého sledovania a 
pre  udelenie Predbežného povolenia  na pasívne zušľachtenie predkladá doklady uvedené pod 
písm. a), b) a d) bodu 2. tohto článku.

(4)  Žiadateľ  o  licenciu  pre  dovoz  odevných  a textilných  výrobkov  s množstvennými 
obmedzeniami  v rámci  autonómneho  režimu  pre  určité  krajiny,  ktoré  sú  stanovené 
vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ), predkladá

     a)  písomnú žiadosť, ktorej vzor sa nachádza na webovej stránke ministerstva, 
     b) originál  alebo  osvedčenú  kópiu  výpisu  z  obchodného alebo iného registra nie starší 
         ako 90 dní, 
     c) kópia zmluvy na dovoz požadovaného množstva výrobkov.

 (5) Žiadateľ o Predbežné povolenie na pasívne zušľachtenie predkladá 

     a)  písomnú žiadosť, ktorej vzor sa nachádza na webovej stránke ministerstva, 
     b) povolenie na pasívne zušľachtenie vydané príslušným colným úradom,
     c) originál  alebo  osvedčenú  kópiu  výpisu  z  obchodného alebo iného registra nie starší 
         ako 90 dní, 
     d) originál zmluvy uzatvorenú medzi žiadateľom a výrobcom zodpovedným za vykonáva-
         nie operácií  zušľachťovania v tretej krajine alebo jej osvedčenú kópiu,
     e) doklad o pôvode dočasne vyvezených výrobkov,
     f) ďalšie doklady, ktoré odbor považuje  za nevyhnutné pre overenie zreteľnej identifikácie
         dočasne vyvážaných výrokov,
     g) vyhlásenie o vrátení predbežného  povolenia najneskôr do 15-tich dní  po skončení jeho 
         platnosti,
    h) pokiaľ sa žiadosť vzťahuje na výrobky, ktoré v danej  krajine podliehajú  množstvenným 
        limitom (kvótam)  v  režime  pasívneho  zušľachťovania, vyhlásenie  o  tom, že  žiadateľ 
        nepodá  a  ani nepodal ďalšiu  žiadosť pre rovnakú kategóriu a  tretiu  krajinu  na prísluš- 
        nom orgáne  iného  členského  štátu  do  tej doby, pokiaľ  neobdrží  rozhodnutie o svojej 
        žiadosti podanej v Slovenskej republike. 
        V prípade  získania  Predbežného povolenia  pre určitú  kategóriu  a  krajinu  pôvodu  pri 
        podaní  ďalšej  žiadosti  pre  zhodné  obdobie  určené rovnakým množstvenným limitom, 
        je žiadateľ povinný deklarovať predtým získané predbežné povolenie. 
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(6) Pre podpisovanie žiadostí o licenciu alebo žiadostí o predbežné povolenie platí  čl. 3 bod. 2 
tohto poriadku. 

Čl. 27
Platnosť licencií na dovoz a predbežných povolení 

Platnosť licencie alebo povolenia je stanovená dátumom skončenia jeho platnosti uvedenej na 
udelenej licencie alebo predbežnom povolení.

Čl. 28
Udeľovanie licencií alebo predbežných povolení

(1) Odbor udeľuje pri dovoze oceliarskych výrobkov 

a) licencie  pre  výrobky  s množstvennými  obmedzeniami,  tzv.  kvótami  (množstvo  sa 
stanovuje na základe vykonávacích nariadení Komisie EÚ),

     b)  licencie pre výrobky v systéme jednoduchého sledovania (simple surveillance).

(2) Odbor udeľuje pri dovoze odevných a textilných výrobkoch

     a) licencie na dovoz,
     b) predbežné povolenia na pasívne zušľachtenie (textílie). 

 (3) O udelení licencie alebo predbežného povolenia odbor rozhodne v lehote do 5 dní od 
potvrdenia  strediskom v Bruseli. V povolení sa vymedzí miesto na záznamy colných orgánov 
o využívaní udelenej licencie alebo predbežného povolenia. 

(4)  Na konanie  o  udelenie  licencie  alebo  predbežného  povolenia  podľa  piatej  časti  tohto 
poriadku  sa  nevzťahuje  všeobecný  predpis  o správnom  konaní,  ale  konanie  upravujú 
jednotlivé nariadenia Rady a Komisie EHS, ES a EÚ.

(5) Ak žiadosť nie je úplná alebo vecne správna, príslušný  referent odboru vyzve  žiadateľa 
na  odstránenie  nedostatkov podania a to telefonicky,  e-mailom, prípadne písomnou formou. 
Po  odstránení  nedostatkov  žiadosti,  príslušný  referent  zapíše/vloží  údaje  do  systému 
zriadeného Európskou úniou.  

(6) Odbor je nadnárodným licenčným úradom, ktorému príslušný útvar európskej Komisie 
odstúpil právomoc prijímať žiadosti a povinnosť vydávať licencie alebo predbežné povolenia 
Európskej únie (ďalej  len „EÚ“) a je súčasťou Jednotného elektronického systému EÚ  s 
názvom SIGL. 

(7)  Referent  odboru  overuje  súlad  údajov  zo  žiadosti  žiadateľa  s nariadeniami  EÚ  a ich 
vykonávacími  predpismi.  Overuje,  či  predmetný  výrobok  uvedený  v žiadosti   pre  dovoz 
z danej krajiny môže byť predmetom licenčného konania.

(8)  Udeľovanie  dovozných  licencií  prebieha  v časovom  slede  podaných  a vybavovaných 
žiadostí automaticky na základe údajov vložených do systému SIGL. Ak sú vložené údaje 
príslušným referentom odboru v súlade s legislatívou EÚ, systém centrály SIGL automaticky 
potvrdí žiadosť vrátane prípadného množstvenného obmedzenia. 
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(9) Udelené dovozné licencie alebo predbežné povolenia sú rozlíšené podľa farby pozadia 
licencie a predbežného povolenia takto

     a) pre množstvenné  obmedzenia   dovozu  oceliarskych  výrobkov  a  textilu  (autonómny
         režim pre určité krajiny) – ružový podklad licencie,  
     b) pre dovoz  oceliarskych  výrobkov  v  systéme  jednoduchého  sledovania – žltý podklad 
        licencie,
     c) pre odevné a textilné výrobky – predbežné  povolenia  na  pasívne  zušľachtenie (OTP) 
         – modrý podklad povolenia.  

Čl. 29
Správne poplatky

Na konanie  podľa  štvrtej  časti  sa  nevzťahuje  všeobecný  predpis  o správnych  poplatkoch, 
a preto udelenie licencie alebo povolenia nepodlieha poplatkovej povinnosti. 

 Čl. 30
Doručovanie licencií a predbežných povolení, archivácia

(1) Licencie alebo povolenia sa doručujú postupom uvedeným v čl. 11 tohto poriadku.

(2) Archivácia a skartácia evidovaných dokladov sa riadi Registratúrnym poriadkom MH SR.

PIATA ČASŤ

            POVOLENIA NA  VÝVOZ ALEBO DOVOZ DROGOVÝCH
           PREKURZOROV, POVOLENIA NA POUŽÍVANIE VYSOKO
           RIZIKOVÝVCH CHEMICKÝCH LÁTOK 

Čl. 31

(1) Povolenia  na  vývoz  a  dovoz  drogových  prekurzorov   odbor   vydáva   podľa    zákona
 č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitného predpisu, ktorým 
je  Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá 
sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

(2) Povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok sa vydávajú podľa zákona 
č.  129/1998  Z.z.  o zákaze  chemických  zbraní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
v znení neskorších predpisov.
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Čl. 32
Konanie o povolení 

(1) Na konanie podľa piatej časti tohto poriadku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní, ak jednotlivý zákon neustanovuje inak a primerane sa použije postup podľa článku 2. 
tohto poriadku.

(2)  Náležitosti  žiadosti  pre  konkrétne  povolenie  upravuje  príslušný  právny  predpis 
alebo osobitný predpis uvedený v Článku 31. tohto poriadku.

(3)  Každý  dovoz,  vývoz  alebo  sprostredkovateľské  činnosti,  ktoré  zahŕňajú  obchod 
s drogovými   prekurzormi,  dokumentujú  prevádzkovatelia  prostredníctvom  colných 
a obchodných  dokladov  ako  sú   predbežné  colné  vyhlásenia,  colné  vyhlásenia,  faktúry, 
nákladné listy, prepravné doklady a iné doklady súvisiace s prepravou.

Čl.  33
Podanie žiadosti

Konanie o vydanie povolenia sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosti sa 
podávajú  poštou  alebo  osobne  v  registračnom  mieste  odboru.  Všetky  podané  žiadosti  sa 
zhromažďujú v registračnom mieste odboru, ktoré ich eviduje. Evidencia spočíva v zápise dát 
do elektronickej  databázy príslušného počítačového programu UPDV, ktorý je určený pre 
odbor na administrovanie udeľovania licencií a povolení.

Čl. 34
Žiadosti o povolenie a platnosť vydaných povolení

(1) Žiadosti sa podávajú na predpísaných tlačivách. Súčasťou žiadosti musí byť:

    a)  originál alebo úradne osvedčený rovnopis  výpisu  z obchodného registra, živnostenské- 
         ho registra, prípadne  iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, v ktorom je uvedený  
         predmet podnikania súvisiaci so žiadosťou o licenciu, nie starší ako 3 mesiace;
   b)  úradne osvedčený rovnopis Povolenia vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv;
   c)  originál alebo úradne osvedčený rovnopis zmluvy so zahraničnou osobou, ktorej predme-
        tom je obchod  s  konkrétnym druhom, hodnotou  a množstvom určených  výrobkov, napr. 
        kúpna  alebo   iná  zmluva  o  dodávke  tovaru; rovnocenným  dokladom   pre  tento účel 
        môže byť aj faktúra, ktorá  má  náležitosti zmluvy a je podpísaná  oprávnenými osobami 
        zmluvných  strán,  alebo  potvrdená  objednávka   s  náležitosťami  zmluvy  a  podpísaná  
        oprávnenými osobami  zmluvných strán. Tento  doklad  musí  byť predložený  v origináli  
        alebo  v  úradne  osvedčenej  fotokópii  

(2)Platnosť povolenia je stanovená dátumom skončenia jeho platnosti.
Doba platnosti Povolenia  na vývoz alebo dovoz drogových prekurzorov, počas ktorej musia 
určené látky opustiť (pri vývoze) colné územie Spoločenstva alebo vstúpiť (pri dovoze) na 
colné územie Spoločenstva nesmie presiahnuť šesť mesiacov odo dňa jeho vydania. 
Vo výnimočných prípadoch možno dobu jeho platnosti na požiadanie predĺžiť.

(3)  Odbor  môže  použiť  zjednodušené  postupy  na  udelenie  Povolení  na  vývoz,  ak  je 
presvedčený,  že  nehrozí  riziko  zneužitia  určených  látok.  V tom  prípade  použije  postup 
stanovený Výborom pre drogové prekurzory (INCB) uvedený v Nariadení Komisie (ES) č. 
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1277/2005 z 27.  júla  2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie  pravidlá  pre  nariadenie  EP 
a Rady č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa 
stanovujú  pravidlá  sledovania  obchodu  s drogovými  prekurzormi  medzi  Spoločenstvom 
a tretími krajinami. 

Čl. 35
Vydanie povolení 

(1) O vydaní  povolenia rozhoduje v prvom stupni odbor v správnom konaní podľa zákona č. 
71/1967 Zb.  

(2) Odbor rozhodne o vydaní Povolenia  
     a) na  vývoz  alebo dovoz  drogových  prekurzorov  v lehote do 15 pracovných dní odo dňa 
         predloženia úplnej žiadosti. Táto lehota sa predĺži o dobu vykonania ďalšieho šetrenia;
 
     b) na používanie vysoko rizikových chemických látok v lehote do 60 dní odo dňa doručenia 
         žiadosti.    

(3) Rozhodnutie o udelení povolenia obsahuje:

    a)   názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, 
    b)  číslo povolenia,

b) dátum rozhodnutia,
c) výrok,
d) odôvodnenie; ak sa žiadosti vyhovie v plnom rozsahu, odôvodnenie sa neuvádza,
e) poučenie o opravnom prostriedku, 
f) meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok okrúhlej pečiatky MH 

SR pridelenej odboru, príp. referentovi.

(4) Vývozné povolenie drogových prekurzorov ďalej obsahuje

a) meno a adresu vývozcu, dovozcu v tretej krajine a ďalšieho prevádzkovateľa, ktorý sa 
zúčastňuje na vývoze alebo preprave a konečného príjemcu,

b) názov  určenej  látky  podľa  prílohy  osobitného  predpisu  alebo  v prípade  zmesi  alebo 
prírodného produktu ich názov a osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry 
a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, 
ako je uvedený v prílohe osobitného predpisu,

c) množstvo  a hmotnosť  určenej  látky  a v prípade  zmesi  alebo  prírodného  produktu 
množstvo a hmotnosť a ak je to možné  aj percentuálny podiel každej určenej látky 
nachádzajúcej sa v nich,

d) údaje  o preprave,  napríklad  očakávaný  dátum  odoslania,  spôsob  prepravy,  názov 
colného úradu, v ktorom sa má podať colné vyhlásenie, príp., ak je to možné určenie 
dopravných  prostriedkov,  trasa  a očakávané  miesto  výstupu  z colného  územia 
Spoločenstva a miesto vstupu do krajiny dovozu,

e) kópiu dovozného povolenia,  ktoré  vydala  krajina určenia,  ak to  vyplýva  z dohody 
medzi Spoločenstvom a treťou krajinou,

f) číslo  licencie  alebo  registrácie  prevádzkovateľa  usadeného  v  Spoločenstve  pri 
určených látkach uvedených v kategórii 2 alebo v kategórii 3 podľa prílohy osobitného 
predpisu. 
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(5) Dovozné povolenie drogových prekurzorov ďalej obsahuje

a)  meno  a adresu  dovozcu,  vývozcu  v tretej  krajine  a  ďalšieho  zúčastneného 
prevádzkovateľa a konečného príjemcu,

b) názov  určenej  látky  podľa  prílohy  osobitného  predpisu  alebo  v prípade  zmesi  alebo 
prírodného produktu ich názov a osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry 
a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi alebo v prírodnom produkte tak, 
ako je uvedený v prílohe osobitného predpisu,

c) množstvo  a hmotnosť  určenej  látky  a v prípade  zmesi  alebo  prírodného  produktu 
množstvo a hmotnosť a ak je to možné  aj percentuálny podiel každej určenej látky 
nachádzajúcej sa v nich,

d) ak sú dostupné - informácie o preprave, ako je spôsob dopravy a dopravné prostriedky, 
dátum a miesto predpokladaného dovozu,

e) číslo  licencie  alebo  registrácie  prevádzkovateľa  usadeného  v  Spoločenstve  pri 
určených látkach uvedených v kategórii 2 alebo v kategórii 3 podľa prílohy osobitného 
predpisu. 

(6) Povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok ďalej obsahuje

a) obchodné  meno,  sídlo,  právnu  formu,  IČO,  ak  bolo  pridelené,  ako  aj  meno 
a priezvisko,  miesto  trvalého  pobytu  a rodné  číslo  osoby  alebo  osôb,  ktoré  sú 
štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne 
občianstvo zodpovedného zástupcu,

b) predmet a rozsah podnikania, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
c) druh a množstvo vysoko rizikovej chemickej látky, ktorá sa má používať,
d) deň začatia používania vysoko rizikovej chemickej látky. 

Čl. 36
Zamietnutie žiadosti o povolenie

(1) Odbor zamietne žiadosť o Povolenie na vývoz alebo dovoz drogových prekurzorov, ak

a) údaje poskytnuté v žiadosti sú neúplné,
b) existuje dôvodné podozrenie, že poskytnuté údaje sú nepravdivé alebo nesprávne,
c) existuje dôvodné podozrenie, že  uvedené  látky  sú určené na nedovolenú výrobu 

omamných látok a psychotropných látok,
d) sa  pri vývoze zistí,  že dovoz  určených  látok  príslušné  orgány krajiny  určenia 

nepovolili.

(2)  Odbor  zamietne   žiadosť  o  vydanie  Povolenia  na  používanie  vysoko  rizikových 
chemických látok, ak
  

a) nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa § 9 a § 10 zákona č. 129/1998 Z.z.,
b) neuplynuli tri roky od skončenia konkurzu alebo od právoplatnosti rozhodnutia súdu 

o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) to vyžadujú politické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
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Čl. 37
Pozastavenie platnosti povolenia alebo zrušenie povolenia 

(1) Odbor  môže  dočasne  pozastaviť  platnosť  Povolenia  na vývoz  alebo dovoz  drogových 
prekurzorov alebo ho zrušiť, ak existuje dôvodné podozrenie, že látky sú určené na nedovo-
lenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok. 

(2) Odbor zruší Povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok

a) ak bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky vydaného povolenia,
c) to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d) bol vyhlásený konkurz alebo držiteľ povolenia vstúpil do likvidácie,
e) držiteľ povolenia opakovane porušil ustanovenia zákona č. 129/1998 Z.z.
f) ak  zodpovedný  zástupca  prestane  vykonávať  svoju  funkciu  a držiteľ  povolenia 

bezodkladne neustanovil nového zodpovedného zástupcu a nepožiadal odbor o zmenu 
povolenia.

V rozhodnutí  o zrušení  povolenia  na  používanie  vysoko  rizikových  chemických  látok 
odbor  určí  spôsob,  akým sa má naložiť  s vysoko  rizikovou chemickou  látkou  a lehotu, 
v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti. 
Podanie rozkladu  držiteľom  povolenia  proti  rozhodnutiu,  ktorým sa  zrušilo  povolenie, 
nemá odkladný účinok.

Čl. 38
Zmena údajov uvedených v rozhodnutí o vydaní povolenia na používanie vysoko 

rizikových látok

(1)  Pri  zmene  skutočností  uvedených  v udelenom povolení  je  držiteľ  povinný  písomne 
požiadať  o zmenu  povolenia  neodkladne  po  ich  zistení.  V žiadosti  musí  uviesť  číslo 
pôvodného povolenia a zdôvodniť zmeny, ktoré musí doložiť.

(2)  Odbor  rozhodne  o zmene  na  základe  odôvodnenej  žiadosti  držiteľa  povolenia,  ak 
nastala zmena skutočnosti, na ktorých základe sa povolenie vydalo. 

Čl. 39
Zánik povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok

Povolenie na používanie vysoko rizikových chemických látok zaniká 

a. zánikom držiteľa povolenia,
b. oznámením o skončení výkonu povolenej činnosti,
c. uplynutím doby platnosti povolenia.
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Čl. 40
Obchodovanie s vysoko rizikovými chemickými látkami a ich tranzit

(1)  Obchodovať  s vysoko rizikovými  chemickými  látkami  na  území  Slovenskej  republiky 
môže len 
a)  držiteľ  povolenia  na  obchodovanie  s výrobkami  obranného  priemyslu  podľa  zákona  č. 
392/2011  Z.z.  o obchodovaní  s výrobkami  obranného  priemyslu  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov so špecifikáciou výrobkov obranného priemyslu VM 7, ktorý je súčasne
b)  držiteľ  povolenia  na používanie  vysoko rizikových chemických látok udeleného podľa 
zákona  č.  129/1998  Z.z.  o zákaze  chemických  zbraní  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Vyvážať a dovážať alebo obchodovať medzi členskými štátmi vysoko rizikové chemické 
látky môže len držiteľ povolenia podľa bodu 1. tohto článku na základe licencie na vývoz, 
obchod medzi  členskými štátmi  a dovoz vysoko rizikovej  chemickej  látky  udelenej  podľa 
zákona č. 392/2011 Z.z.   

(3) Na konanie o udelení licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko 
rizikovej  chemickej  látky sa vzťahuje zákon č.  392/2011 Z.z.,  ak zákon č.  129/1998 Z.z. 
neustanovuje inak.

 (4) Tranzit vysoko rizikových chemických látok cez územie Slovenskej republiky je možný 
iba na základe  povolenia,  ktoré  vydá odbor  prepravcovi.  Rovnopis povolenia  odbor zašle 
krajine  vývozcu  a krajine  dovozcu.  V povolení  sa  určí  miesto  začiatku  a konca  tranzitu. 
Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa vyznačí v povolení.

Čl. 41
Správne poplatky, doručovanie, evidencia a archivácia

Pre platenie správnych poplatkov, doručovanie, evidenciu a archiváciu povolení sa postupuje 
podľa príslušných zákonov, osobitných predpisov a primerane podľa čl. 10 až 12 druhej časti 
tohto poriadku.

ŠIESTA ČASŤ

POVOLENIA NA VÝVOZ ALEBO DOVOZ TOVARU,
ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti,  mučenie alebo iné kruté, 
neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 

 Čl. 42
  
(1) Zakazuje  sa  vývoz  a dovoz  tovaru  uvedeného  v Prílohe  II  nariadenia  RADY  (ES)  č. 
1236/2005 (ďalej len „nariadenie“). 
Postup podľa tejto časti poriadku sa vzťahuje na udeľovanie Povolení na vývoz alebo dovoz 
tovaru  uvedeného v Prílohe II nariadenia výlučne na výstavné účely bez ohľadu na jeho 
pôvod  a s ním  súvisiacu  technickú  pomoc.  Povolenie  možno  udeliť  iba   po  súhlasnom 
vyjadrení  ministerstva   kultúry  a  predložení  vyhlásenia  prijímateľa, že  tovar   s   ohľadom 
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na jeho historickú hodnotu sa použije na výstavné účely a bude zabezpečený proti použitiu na 
iné ako výstavné účely.

(2) Postup podľa tejto časti sa vzťahuje aj na udeľovanie Povolení na vývoz tovaru uvedený 
v Prílohe č. III nariadenia, ktorý môže byť použitý na obmedzenie pohybu ľudí, potláčanie 
nepokojov alebo sebaobranu, a s ním súvisiacu technickú pomoc a to po súhlasnom vyjadrení 
ministerstva zahraničných vecí. 

Čl. 43
Konanie o povolení na vývoz

(1) Konanie o udelenie povolení sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Pre prijatie 
žiadosti,  jej  posudzovanie  a udeľovanie  povolenia   sa  použijú  ustanovenia  nariadenia  a 
primerane ustanovenia druhej časti tohto poriadku. 

(2) Odbor vydá dovozcovi spolu s povolením aj medzinárodný dovozný certifikát v prípade, 
že o jeho vydanie požiada dodávateľ z tretej krajiny.

(3)  Na  konanie  podľa  šiestej  časti  poriadku  sa  vzťahuje  všeobecný  predpis  o správnom 
konaní.

Čl. 44
Rozhodnutie o povolení  vývozu alebo  dovozu,  neudelenie povolenia, odňatie povolenia 

a platnosť povolenia 

(1) Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie vývozu tovaru uvedeného v Prílohe III nariadenia 
vydá odbor v každom jednotlivom prípade po zvážení všetkých dôvodov, najmä skutočnosti, 
či  žiadosť  o povolenie  v podstate  rovnakého  vývozu   za  posledné  tri  roky  zamietol  iný 
členský štát.

(2) Odbor neudelí povolenie, ak

     a)  nie  sú  splnené  podmienky  na  ich  udelenie uvedené v § 3 ods. 2 a 3 a v § 4 ods. 2 a 3 
          zákona č. 474/2007 Z.z. alebo vývozca nesplnil podmienky ustanovené v nariadení,
     b)  vývozca alebo dovozca porušil v súvislosti s vývozom alebo dovozom nariadenie,
     c)  vývozom  tovaru  na  obmedzenie pohybu ľudí sa ohrozia zahraničnopolitické a bezpeč-
          nostné záujmy Slovenskej republiky alebo sa ohrozia ľudské práva v tretích krajinách.

(3) Odbor odníme povolenie, ak

     a)   dôjde k výmazu predmetu činnosti žiadateľa z obchodného registra,
     b)   žiadateľ oznámi skončenie výkonu činnosti žiadateľa,
     c)   bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
     d)   je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej 
           republiky,

a) neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.

(4) Povolenia sa vydávajú na predpísanom tlačive a platia pre celé Spoločenstvo.
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(5)  Doba  platnosti  povolenia  je  od  troch  do  dvanástich  mesiacov, s  možným predĺžením 
do 12 mesiacov.  

Čl. 45
Pozastavenie vývozu

Odbor pozastaví vývoz tovaru na obmedzenie pohybu ľudí alebo  zmení  vydané  povolenie 
do doby, kým  zahraničnopolitická situácia  v  krajine  určenia  tovaru  neumožní  povolený 
tovar prijať.

Čl. 46
Správne poplatky, doručovanie a archivácia

(1) Na konanie podľa šiestej časti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnych poplatkoch, 
a preto udelenie nepodlieha poplatkovej povinnosti. 

(2) Pri doručovaní a archivácii povolení sa postupuje podľa príslušných zákonov, osobitných 
predpisov a primerane podľa druhej časti tohto poriadku.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 47

(1) Tento licenčný a povoľovací poriadok  je   určený  pre vnútornú potrebu ministerstva 
a bude sa operatívne meniť a dopĺňať písomnými dodatkami v súlade so zmenami príslušných 
všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a  osobitných  predpisov,  na  základe  ktorých  sa 
druhy úradných licencií a povolení  vymedzené v prvej časti udeľujú.

(2)  Zrušuje  sa  Licenčný  poriadok  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  ktorý 
nadobudol účinnosť 1. marca 2003. 

(3) Tento Licenčný a povoľovací  poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu ministrom 
hospodárstva SR.

Tomáš Malatinský
minister v.r. 
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