
                                                                                                                    

                                                                                                                        Príloha číslo 1  

                                                                                                                        k výnosu č.3/2011 

 

Ž I A D O S Ť  

o udelenie dovoznej licencie alebo vývoznej licencie  

číslo: ...................................... 
 

A) Údaje o žiadateľovi: 

Obchodné meno  

Sídlo  

Telefón/fax  

 

B) IČO: 

 

 

C) Údaje o zahraničnom zmluvnom partnerovi: 

Obchodné meno  

Sídlo  

Štát  

 

D) Číslo povolenia na obchodovanie: 

 

 

E) Údaje o výrobkoch obranného priemyslu: 

Názov výrobkov obranného 

priemyslu/zaradenie v zozname 

výrobkov obranného priemyslu 
 VM 

Množstvo výrobkov obranného 

priemyslu  
 

Účel použitia uvedeného tovaru  

Číslo HS 
*)

  
*) položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka 

 

F) Navrhovaná doba platnosti dovoznej alebo vývoznej licencie: 

 

 

G) Názov štátu, z ktorého sa majú doviezť alebo do ktorého sa majú vyviezť výrobky 

obranného priemyslu, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj 

výrobkov obranného priemyslu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky: 

 

 

H) Druh zahraničnoobchodnej činnosti: 

 Dovoz 
Reexport

**  
 Vývoz 

 Kúpa a predaj výrobkov obranného 

priemyslu v zahraničí bez tranzitu 

cez územie SR 

 Aktívny zušľachťovací styk Číslo povolenia colného úradu na 

Aktívny/pasívny zušľachťovací styk  
 Pasívny zušľachťovací styk 



 

I) Cena v eurách: 

 

 

J) Údaje o konečnom užívateľovi: 

Názov  

Sídlo  

Telefón/fax  

Meno, priezvisko a 

adresa členov 

štatutárneho 

orgánu 

 

 

K) Údaje o sprostredkovateľovi, alebo zahraničnom zmluvnom partnerovi č.2
***)

: 

Obchodné meno  

Sídlo  

Štát  

***) Údaje o zahraničnom zmluvnom partnerovi č. 2 povinne uviesť v prípade kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu v zahraničí 
bez tranzitu cez územie SR. 

 

L) Spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás: 

 

 

 

 

M) Žiadosť o vydanie medzinárodného certifikátu / nehodiace sa prečiarknite: 

Žiadam o vydanie medzinárodného dovozného certifikátu: ÁNO NIE 

 

N) Žiadosť o vydanie certifikátu konečného užívateľa / nehodiace sa prečiarknite:  

Žiadam o vydanie certifikátu konečného užívateľa: ÁNO NIE 

 

O) Vyhlásenie žiadateľa: 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a sú v súlade s predloženými dokladmi k žiadosti. 

 

P) Prílohy k žiadosti: 

 Zmluvný dokument 

 EUC/IIC 

 Súhlas výrobcu, alebo vlastníka výrobku obranného priemyslu 

 Povolenie colného úradu na AZS/PZS 

 Iné doklady priložené k žiadosti 

 

 

V ........................... dňa .......................                                    ................................................... 

Meno, priezvisko, podpis 
zodpovedného zástupcu 

odtlačok pečiatky 

                                                                                               

 
**ak ide o žiadosť o reexport, žiadateľ je povinný vyznačiť znak x v bunke pri dovoze aj pri vývoze súvisiacich licencií

 

 

 


