
Poučenie na vyplnenie žiadosti o udelenie povolenia

Formulár  žiadosti  o udelenie  povolenia  vypĺňa  osoba  žiadajúca  o  individuálne 
vývozné povolenie,  rámcové vývozné povolenie a povolenie  na prepravu v rámci 
Európskeho spoločenstva v súlade s nariadením rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa 
ustanovuje režim na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovanie a tranzitu položiek 
s dvojakým použitím (ďalej len „nariadenie“)  a 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  (ďalej  len 
„zákon“).

Rámček č. 1: Vývozca
Žiadajúca právnická alebo fyzická osoba podľa čl. 2 ods. 3 nariadenia, ktorej má byť 
Ministerstvom  hospodárstva  SR  udelené  príslušné  povolenie,  uvedie  údaje 
preukazujúce jej totožnosť v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 alebo  § 13 ods. 2 
alebo § 23 ods. 3 zákona.

Rámček č. 2: Číslo písomnosti žiadateľa
Uvedie sa značka (ak existuje) písomnosti žiadateľa, napr. číslo sprievodného listu 
a pod.

Rámček č. 3: Požadovaná platnosť do
Uvedie sa konkrétny dátum požadovanej platnosti povolenia v súlade so zmluvnými
podmienkami vývozu a ustanovením § 13 ods. 1 zákona.

Rámček č. 4: Údaje o mieste kontaktu
Uvedie  sa  meno,  priezvisko,  telefonické  a  faxové  spojenie,  e-mailová  adresa 
poverenej osoby, ktorá na požiadanie MH SR poskytne alebo zabezpečí dodatočné 
informácie a podklady potrebné pre riadne posúdenie žiadosti.

Rámček č. 5: Príjemca tovaru
Uvedie sa meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého 
pobytu osoby, ktorá ako prvá mimo územia Slovenskej republiky tovar dvojakého 
použitia prijme. Pri žiadosti o rámcové vývozné povolenie sa pre uvedenie viacerých 
príjemcov použije príloha žiadosti – príjemca tovaru 1b.

Rámček č. 6: Vydávajúci orgán
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika

Rámček č. 7: Agent / zástupca
Uvedú sa údaje o agentovi  /  zástupcovi  vývozcu,  pokiaľ  existuje,  jeho obchodné 
meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu alebo 
prechodného  pobytu  na  území  Slovenskej  republiky,  jeho  identifikačné  číslo,  pri 
fyzickej osobe rodné číslo. Agentom / zástupcom sa rozumie osoba, ktorá obchod 
pre  vývozcu  sprostredkúva  a  je  splnomocnená  vývozcom  pre  účely  konania  o 
žiadosti o povolenie.

Rámček č. 8: Krajina pôvodu



Krajina pôvodu spolu s kódom sa uvedie iba v prípade, že tovar pochádza z tretej 
krajiny.

Rámček č. 9: Krajina zásielky
Krajina zásielky spolu s kódom sa uvedie iba v prípade, že tovar pre ktorý sa žiada 
vývozné povolenie bol do EÚ privezený z tretej krajiny.

Rámček č. 10: Konečný užívateľ
V prípade,  že  konečný užívateľ  je  odlišný  od  príjemcu  (rámček  č.  5),  uvedie  sa 
obchodné  meno  alebo  názov  a  sídlo,  miesto  podnikania  alebo  adresa  pobytu 
konečného užívateľa, jeho telefónne a faxové číslo. V žiadosti o rámcové vývozné 
povolenie sa pre uvedenie viacerých konečných užívateľov použije príloha žiadosti – 
konečný užívateľ 1c.

Rámček č. 11: Členský štát súčasného alebo budúceho umiestnenia položiek
Uvedie sa konkrétny členský štát EÚ (spolu s kódom), na území ktorého sa tovar 
v čase podania žiadosti nachádza alebo sa bude nachádzať pred vývozom.

Rámček č. 12: Členský štát zamýšľaného vstupu do colného vývozného 
konania
Uvedie sa konkrétny členský štát EÚ (spolu s kódom), v ktorom sa zamýšľa vstup do 
colného  vývozného  konania.  Neuvádza  sa  v  prípade  prepravy  tovaru  dvojakého 
použitia z územia SR na územie iného členského štátu EÚ.

Rámček č. 13: Krajina konečného určenia
Uvedie sa krajina konečného určenia (spolu s kódom), ktorá je zhodná so sídlom 
konečného užívateľa uvedeného v rámčeku č. 10, resp. č. 5. V žiadosti o rámcové 
vývozné  povolenie  sa  pre  uvedenie  viacerých  krajín  konečného  použitia  použije 
príloha žiadosti – konečný užívateľ 1c.

Rámček č. 14: Opis položiek
Uvedie  sa  dostatočne  podrobná  špecifikácia  tovaru.  Opis  musí  obsahovať  údaje 
potrebné  na  identifikáciu  tovaru.  V  prípade  vývozu  viacerých  druhov  tovaru  sa 
použije príloha žiadosti – opis položiek 1a.

Rámček č. 15: Kód harmonizovaného systému alebo kombinovanej 
nomenklatúry
Uvedie  sa  kód  harmonizovaného  systému  alebo  podpoložka  kombinovanej 
nomenklatúry (v prípade potreby 8-miestny kód, Číslo CAS, ak existuje). Nevypĺňa sa 
v  prípade  vývozu  softvéru,  technológie  nehmotným prenosom,  technickej  pomoci 
a pod..

Rámček č. 16: Číslo v kontrolnom zozname
Uvedie sa číslo zodpovedajúce označeniu tovaru v zozname tovaru a technológií 
dvojakého použitia (príloha č. I nariadenia v platnom znení).

Rámček č. 17: Mena a hodnota
Uvedie sa príslušná mena a hodnota tovaru uvedeného v rámčeku 14. podľa zmluvy.

Rámček č. 18: Množstvo/počet položiek
Uvedie sa príslušná merná jednotka a množstvo tovaru uvedeného v rámčeku 14., 
podľa  zmluvy,  v prípade  viacerých  položiek  sa  uvedie  ich  počet  a na  uvedenie 
mernej jednotky a množstva sa použije príloha žiadosti – opis položiek 1a.

Rámček č. 19: Konečné použitie



Uvedie  sa  konkrétny  účel  použitia  tovaru.  V prípade  nedostatku  miesta  možno 
informáciu podať na zvláštnom liste s podpisom žiadateľa, označenom ako príloha 
k žiadosti. V rámčeku sa uvedie odkaz na prílohu a počet listov.

Rámček č. 20: Zmluvný dátum
Uvedie sa dátum uzatvorenia zmluvy so zahraničným partnerom.

Rámček č. 21: Colné vývozné konanie
Uvedie sa kód príslušného colného režimu podľa platných colných predpisov.

Rámček č. 22: Druh povolenia
Uvedie sa konkrétny druh povolenia o ktoré sa žiada:
- individuálne vývozné povolenie
- rámcové vývozné povolenie
- povolenie na prepravu v rámci spoločenstva.

Rámček č. 22a: Celková hodnota
V prípade viacerých položiek sa použije príloha žiadosti – opis položiek 1a. Celková 
hodnota je matematickým súčtom údajov z rámčekov č.  17 prílohy 1a.  V prípade 
jednej položky je údaj rovnaký ako v rámčeku č. 17 žiadosti.

Rámček č. 22b: Celkové množstvo
V prípade viacerých položiek sa použije príloha žiadosti – opis položiek 1a. Celkové 
množstvo je matematickým súčtom údajov z rámčekov č. 18 prílohy 1a. V prípade 
jednej položky je údaj rovnaký ako v rámčeku č. 18 žiadosti. 


