
  Príloha č. 2 

  k výnosu č. 3/2013 

VZOR 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Mlynské nivy 44/a 

827 15  Bratislava 212 

 

ŽIADOSŤ 

o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz určených výrobkov 

Dovoz  z tretej krajiny 

 
 

Reexport 

 
 

 

Dočasný 

vývoz 
 

Vývoz do tretej krajiny   
Spätný 

vývoz 
 

Aktívny zušľachťovací 
Styk

*) 

 
 

Číslo povolenia colného úradu na 
aktívny/pasívny zušľachťovací 

styk: 

 

 Pasívny zušľachťovací 
Styk

**) 

 
 

 

A. Údaje o určenom výrobku: 

1.  Názov určeného výrobku : 

2.  Číselný kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka: 

3.  Špecifikácia určeného výrobku: 

4.  Množstvo alebo objem výrobkov v merných jednotkách: 

5.  Celková hodnota výrobkov  v eurách: 

 

B. Údaje o výrobcovi a krajine pôvodu určených výrobkov: 

1. Výrobca a krajina pôvodu určených výrobkov: 

2.  Sídlo alebo miesto podnikania: 
 Štát: 

3.  Číslo telefónu: 
 Číslo faxu a  e-mailová adresa: 

C. Údaje o žiadateľovi: 

1.  Obchodné meno alebo meno a priezvisko: 
 IČO: 

2. Sídlo alebo miesto podnikania: 

3.  Číslo telefónu: 
 Číslo faxu a e-mailová adresa: 

4.  Predmet podnikania zapísaný v  registri: 

 

D. Údaje o zahraničnom partnerovi: 

1.  Obchodné meno alebo meno a priezvisko: 

2.  Štát: 

3.  Sídlo alebo miesto podnikania: 

4.  Číslo telefónu: 
 Číslo faxu  a e-mailová adresa: 

 



   

E. Údaje o konečnom užívateľovi:  

1.  Obchodné meno alebo meno a priezvisko: 

2.  Štát: 

3.  Sídlo alebo miesto podnikania: 

4.  Číslo telefónu: 
 Číslo faxu  a e-mailová adresa: 

 

  

F. Údaje o obchodnom prípade: 

1.  Číslo zmluvného dokumentu: 

2.  Navrhovaná doba platnosti licencie (najviac jeden rok) do: 

3.  Spôsob dopravy  a  vymedzenie dopravných  trás: 

4.  Iné (napríklad číslo zbrojnej licencie, certifikáty):  

5.  Adresa colného úradu:   

 

G. Údaje o účele použitia výrobku u konečného užívateľa:  

 

 

 

 

 

 

 

H. Potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití (EUC/IIC
***)

:  ÁNO   -   NIE
***)

 

Žiadateľ podpísaný svojím štatutárnym zástupcom žiada o udelenie licencie na prepravu, dovoz alebo vývoz určených 

výrobkov podľa údajov uvedených v tejto žiadosti s priloženými dokladmi a vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé, 

že si je vedomý postihu v prípade ich nepravdivosti a že výrobky budú predávané len na účely uvedené v licencii. 

Žiadateľ po uskutočnení prepravy, vývozu alebo dovozu na základe udelenej  licencie predloží Ministerstvu hospodárstva 

Slovenskej republiky štatistické hlásenie o realizácii prepravy, dovozu alebo vývozu výkazom ZO (MH SR) 3-04  štvrťročne do 25. 

dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. 

 

        
Dátum:  Meno a priezvisko žiadateľa :  Podpis žiadateľa: 

 

 

 
*) 

aktívny zušľachťovací styk – prepracovanie, oprava, iné spracovateľské operácie vykonané na území Slovesnkej republiky za 

účelom spätného vývozu určeného výrobku z územia Slovenskej republiky 
**)

  pasívny zušľachťovací styk - prepracovanie, oprava, iné spracovateľské operácie vykonané mimo územia Slovenskej republiky za 

účelom spätného dovozu určeného výrobku na územie Slovenkej republiky 
***)

 nehodiace prečiarknuť 

 



   

Vysvetlivky k žiadosti o udelenie licencie na transfer, vývoz alebo dovoz určených výrobkov: 

Žiadosť sa podáva v jednom vyhotovení.  

A 1: Názov výrobku – uvádzať názov určených výrobkov podľa certifikátu/protokolu/potvrdenia zhody.  

A 2: Číselný kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry Colného sadzobníka, označujúci určené 

výrobky, na ktoré sa má udeliť licencia – v každej žiadosti uviesť len jedno číslo podpoložky. 

A 3: Špecifikácia určených výrobkov – uviesť názov podpoložky kombinovanej nomenklatúry a presný 

opis a identifikačné znaky určeného výrobku.  

A 4: Množstvo alebo objem výrobkov v merných jednotkách podľa platného colného sadzobníka. Pri 

pyrotechnických výrobkoch uviesť množstvo pyrotechnickej zlože nachádzajúcej sa v určenom výrobku 

v hmotnostnej jednotke (ks, kg). 

A 5: Celková hodnota určených výrobkov v eurách. Pri uzavretí obchodu v inej mene, prepočítať podľa 

aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu uzavretia obchodu (budúcej zmluvy, zmluvy). 

B 1: Výrobca a krajina pôvodu - uviesť obchodné meno alebo meno a priezvisko výrobcu 

transferovaného určeného výrobku a krajinu jeho pôvodu, ak je známy.  

B 2: Sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania výrobcu - uviesť sídlo, ulicu, príp. P.O. Box, mesto 

a štát, ak je známy. 

B 3: Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailovú adresu, ak je známe – uviesť kontakt na výrobcu z dôvodu 

prípadného overenia si údajov o výrobcovi. 

C 1 - 2: Obchodné meno alebo meno a priezvisko žiadateľa o udelenie licencie, sídlo alebo miesto 

podnikania – podľa príslušného registra, na základe ktorého je žiadateľ oprávnený na území SR podnikať. 

Výpis z príslušného registra nesmie byť starší ako tri mesiace a je súčasťou každej žiadosti.  

C 3: Číslo telefónu, číslo faxu, e-mailovú adresu: uviesť z dôvodu prípadného overenia si údajov 

o žiadateľovi. 

C 4: Predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri – uviesť predmet podnikania zapísaný 

v živnostenskom, obchodnom alebo inom registri súvisiaci so žiadosťou o udelenie licencie. 

D 1 - 4: Obchodné meno alebo meno a priezvisko, zahraničného obchodného partnera, jeho sídlo alebo 

miesto podnikania, štát, kontakt, s ktorým žiadateľ uzatvoril obchodný záväzkový vzťah o realizácii 

transferu určených výrobkov. 

E 1 - 4: Obchodné meno alebo meno a priezvisko konečného užívateľa výrobkov, sídlo alebo miesto 

podnikania, štát, kontakt – uviesť konečného užívateľa transferovaných výrobkov. Pri transfere zbraní ich 

súčastí a hlavných častí a streliva,  výbušnín a pyrotechnických výrobkov pre vnútorný trh je konečným 

užívateľom prijímateľ.  

F 1: Číslo zmluvného dokumentu, podpis oprávnených osôb a dátum vystavenia – uviesť číslo zmluvy, ak 

taký údaj obsahuje a dátum, predložiť prípadne zmluvu o budúcej zmluve alebo potvrdenú objednávku 

s náležitosťami zmluvy. Zmluvný dokument obsahuje presnú špecifikáciu transferovaného určeného 

výrobku (typ, druh, kaliber, hodnota výrobku, množstvo - v merných jednotkách podľa colného 

sadzobníka) a dátum a podpis oprávnenej osoby/osôb – konateľom, členom/-mi predstavenstva, fyzickou 

osobou - podnikateľom podľa predloženého výpisu z príslušného registra. 

Predložiť originál zmluvného dokumentu, listiny alebo jeho overenú kópiu a jeho autorizovaný preklad 

do štátneho jazyka v prípade, ak je obchodný záväzkový vzťah uzavretý, resp. predložená listina v inom 

jazyku; Bez prekladu sa príjme dokument/listina, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti 

z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o dokument/listinu vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej 

republiky. 

F 2: Navrhovaná doba platnosti licencie – najviac jeden rok. 



   

F 3: Spôsob dopravy a vymedzenie trás – uviesť spôsob napr. autom, lietadlom, loďou, uviesť trasu, po 

ktorej sa bude výrobok prepravovať.  

F 4: Iné - v prípade transferu zbraní a streliva číslo zbrojnej licencie vydanej príslušným štátnym orgánom 

Slovenskej republiky, fotodokumentácia,  katalógy, certifikáty, jednotný colný doklad;  

G: Údaje o účele použitia určených výrobkov u konečného užívateľa – uviesť spresnený účel použitia 

a adresu skladovacích priestorov, v ktorých sa budú určené výrobky skladovať a doložiť o tom doklad.  

H: Ak žiadateľ o licenciu vyžaduje potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití, tieto predloží Ministerstvu 

hospodárstva Slovenskej republiky na potvrdenie v dvoch vyhotoveniach obojstranne vytlačené a 

podpísané žiadateľom na predpísaných tlačivách. 

Za žiadateľa žiadosť podpisuje štatutárny zástupca (konateľ, člen/-ovia predstavenstva), fyzická osoba - 

podnikateľ podľa predloženého výpisu z príslušného registra, prípadne ním písomne na tento úkon 

poverená alebo splnomocnená osoba. 

Žiadateľ o udelenie licencie vyplní v žiadosti všetky údaje v jednotlivých písmenách a bodoch 

s prihliadnutím na určený výrobok, na ktorý má byť udelená licencia. 

  


