M ľNISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLO VENSK EJ REPU BLIK Y
Číslo: 35114/2020-1052-117779

R O Z H O D N U T I E č. 17/2020
ministra hospodárstva Slovenskej republiky
z 26. novem bra 2020

ktorým sa vydáva Povoľovací a licenčný poriadok Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky - postup pri udeľovaní a vydávaní povolení, licencií,
certifikátov, osvedčení, vyhlásení a pri registrácii

I.

vydávam
Povoľovací a licenčný poriadok M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky - postup
pri udeľovaní a vydávaní povolení, licencií, certifikátov, osvedčení, vyhlásení a pri
registrácii, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

II.
zrušujem
Licenčný a povoľovací poriadok M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 21. septembra 2012 v znení jeho D odatku č. 1 vydaného
Rozhodnutím č. 9/2014 m inistra hospodárstva Slovenskej republiky z 13. februára 2014
a Dodatku č. 2 vydaného Rozhodnutím č. 19/2018 m inistra hospodárstva Slovenskej
republiky z 20. novem bra 201 8.

III.
Účinnosť
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Príloha k Rozhodnutiu č. 17/2020 ministra hospodárstva Slovenskej republiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
M lynské nivy44/a, 827 15 Bratislava

POVOĽOVACÍ A LICENČNÝ PORIADOK
M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky
Postup pri udeľovaní a vydávaní povolení, licencií, certifikátov, osvedčení,
vyhlásení a pri registrácii

Bratislava, 26. november 2020
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PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Povoľovací a licenčný poriadok (ďalej len "poriadok") M inisterstva hospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „m inisterstvo“ ) upravuje postup zam estnancov odboru výkonu
obchodných opatrení m inisterstva (ďalej len „odbor“) pri udeľovaní a vydávaní rôznych
povolení, licencií, certifikátov, osvedčení, vyhlásení a pri registrácii.
Odbor vydáva/udeľuje nasledovné povolenia, licencie, certifikáty, osvedčenia a vyhlásenia:

Povolenia na vývoz položiek s dvojakým použitím, poskytovanie sprostredkovateľských
služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím, prepravu položiek s dvojakým
použitím v rám ci členských štátov, dovozné certifikáty na jednotlivé položky s dvojakým
použitím a povolenia na poskytovanie technickej pom oci
podľa
Nariadenia R ady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva
na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
(ďalej len „nariadenie č. 428/2009“);
Zákona Č, 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zm ene zákona N árodnej rady
Slovenskej republiky č. 145/í 995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 39/2011 Z. z.“);

Povolenia na obchodovanie a sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného
priemyslu, licencie na dovoz alebo vývoz, transferové licencie, medzinárodný dovozný
certifikát, vyhlásenie o konečnom užívateľovi, certifikácia a registrácia zberateľov
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu
podľa
Sm ernice Európskeho parlam entu a Rady 2009/43/ES zo 6. m ája 2009 o zjednodušení
podmienok pre transfery výrobkov obranného priem yslu v zm ení Sm erníc K om isie;
Zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkam i obranného priem yslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 392/2011
Z.z.“);

Licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, povolenia na prepravu výbušnín v rámci
Európskej únie, vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov
podľa
N ariadenia Európskeho parlam entu a Rady (EÚ) č. 258/203 2 zo 14. m arca 2012, ktorým sa
vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe
a obchodovaniu so strelným i zbraňami, ich súčasťam i a kom ponentm i a strelivom
doplňujúceho D ohovor O rganizácie Spojených národov proti nadnárodném u organizovaném u
zločinu (protokol O SN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia
a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (ďalej
len „nariadenie č. 258/2012“);
Smernica Európskeho parlam entu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harm onizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné
použitie na trhu a ich kontroly a Rozhodnutia K om isie o doklade o preprave výbušnín v rámci
Spoločenstva (2004/388/ES).

5

Zákona Č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určeným i výrobkami, ktorých držba sa obm edzuje
z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon N árodnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ten „zákon č.
144/2013“ );
Zákona č. 58/2014 Z. 2 . o výbušninách, výbušných predm etoch a m unícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 58/2014“);
Zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 64/2019“);

Povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín
podľa
Nariadenia Európskeho parlam entu a Rady (EÚ) Č. 98/2013 z 15. jan u ára 2013 o uvádzaní
prekurzorov výbušnín 11a trh a ich používaní v znení nariadení vrátane vykonávacích
nariadení (ďalej len „nariadenie č. „98/2013“);
Zákona č. 262/2014 Z. z., o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov
výbušnín a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 262/2014“);

Povolenia na vývoz a dovoz drogových prekurzorov
podľa
N ariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22, decem bra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá
sledovania obchodu s drogovým i prekurzormi m edzi Spoločenstvom a tretím i krajinam i
v znení delegovaných nariadení (ďalej len „nariadenie č. 111/2005“);
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 (ďalej len „zákon č.
331/2005“):

Povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok
podľa
Zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chem ických zbraní a o zm ene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/1998 Z .z.“);

Povolenia na vývoz tovaru do tretích krajín, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti,
mučenie, alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
podľa
Nariadenia Európskeho parlam entu a Rady (EÚ) 2019/125 zo 16. januára 2019 o obchodovaní
s určitým tovarom , ktorý m ožno použiť na vykonanie trestu sm rti, m učenie alebo iné kruté,
neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v znení nariadení K om isie (ďalej
len „nariadenie č. 2019/125“);
Zákona č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom , ktorý m ožno použiť 11a vykonanie trestu
smrti, m učenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 474/2007 Z. z.“).
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DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČI. 1
(1) K onania o udelenie a vydávanie povolení, licencií, certifikátov, osvedčení, vyhlásení
a registrácii (ďalej len „konanie“ alebo „konania“) upravené v poriadku sa vedú podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „správny
poriadok“ ), ak jednotlivé právne predpisy špecifikované v úvodných ustanoveniach
poriadku neustanovujú inak.

ČI. 2
Priebeh konania
(1) Konania sa začínajú na základe písomnej žiadosti podpísanej žiadateľom alebo osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa, doručenej odboru poštou alebo podanej osobne
v podateľni m inisterstva (ďalej len „podateľňa“ ) alebo na registračnom m ieste odboru
(ďalej len „RM odboru“).
(2) Pri žiadostiach týkajúcich sa výrobkov obranného priem yslu je m ožné žiadosti podávať
elektronicky prostredníctvom Informačného systém u „Licenčné konanie“ (ďalej len
„ISKR“ ). Podrobnosti ohľadom elektronických podaní podľa predchádzajúcej vety sú
upravené v štvrtej časti poriadku.
(3) Žiadosti doručené poštou sa zhromažďujú v podateľni, kde ich pracovník podateľne
opečiatkuje na obálke došlou pečiatkou m inisterstva s dátum om prijatia a zapíše pod
jedným Číslom (aj v prípade, ak obálka obsahuje viacero žiadostí) do elektronickej
databázy počítačového programu FABASOFT (ďalej len „FA B A SO FT“), s výnim kou
podaní evidovaných v ISKR. Následne žiadosti odošle elektronicky prostredníctvom
program u FA B A SO FT na sekretariát odboru.
(4) Žiadosti doručené poštou zaevidované v podateľni fyzicky prevezm e pracovník
sekretariátu odboru a doručí ich na RM odboru, kde sa každá žiadosť zaeviduje
samostatne do databázy odboru, prípadne sa zaevidujú žiadosti nezaevidované v
podateľni.
(5) Pracovník R M odboru zabezpečuje evidenciu každej žiadosti doručenej z podateľne alebo
podanej osobne žiadateľom priam o na RM odboru.
(6) Evidencia žiadostí na RM odboru spočíva v zápise nasledovných údajov do elektronickej
databázy odboru:
a)
b)
c)
d)

dátum prijatia,
názov, adresa a identifikačné Číslo žiadateľa,
číselný kód položky kombinovanej nom enklatúry výrobku, ktorého sa žiadosť týka,
vyznačenie obchodnej operácie / úkon, ktorej / ktorého sa žiadosť týka.

(7) Po zaevidovaní všetkých žiadostí na RM odboru pracovník sekretariátu odboru žiadosti
fyzicky prevezm e, vloží ich do spisového obalu spolu s príloham i a po ich rozdelení
oprávnenou osobou odboru (ďalej len „oprávnená osoba“) jed n o tliv é žiadosti cez
FABASOFT pridelí referentom odboru určeným oprávnenou osobou (ďalej len „referent“
alebo „spracovateľ“) na ďalšie spracovanie, vrátane fyzického odovzdania spisového
obalu s odtlačenou pečiatkou základnej finančnej kontroly, ak sa spisový obal vytvára.

7

(8) Spracovateľ zabezpečí vytvorenie elektronického adm inistratívneho spisu žiadosti.
(9) Spracovateľ posúdi žiadosť podľa jej obsahu, jej úplnosť, vecnú správnosť jej náležitostí
a príloh.
(10)
Ak žiadosť nem á predpísané náležitosti, v jednoduchých prípadoch referent pomôže
žiadateľovi bezodkladne nedostatky žiadosti odstrániť tak, že ho vyzve prostredníctvom emailu alebo telefonicky na ich odstránenie. V ostatných prípadoch, keď nie je m ožné, aby
došlo
bezodkladne k odstráneniu nedostatkov žiadosti, referent rozhodnutím
konanie preruší. Rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na odstránenie nedostatkov
v určenej lehote sa žiadateľovi zašle hodnoverne elektronicky cez FA B A SO FT (ak má
žiadateľ zriadenú schránku ÚPVS) alebo cez ISK R (v prípade žiadostí týkajúcich sa
výrobkov obranného priem yslu podaných cez ISKR). A k nie je m ožné rozhodnutie zaslať
elektronicky, referent prostredníctvom sekretariátu odboru zašle rozhodnutie doporučene
do vlastných rúk žiadateľovi.
(11)
Ak žiadateľ neodstráni nedostatky žiadosti ani v lehote uvedenej v rozhodnutí
o prerušení konania, referent vypracuje rozhodnutie o zastavení konania. A k osobitné
predpisy upravujúce konania podľa nasledujúcich častí poriadku ustanovujú pre prípady
nesplnenia podm ienok pre riadnu žiadosť a je j prílohy kom petenciu m inisterstva
zam ietnuť žiadosť, rozhodnutie o zam ietnutí žiadosti vypracuje právnik odboru, resp.
v prípade jeh o neprítom nosti osoba poverená riaditeľom odboru. Rozhodnutie o zastavení
konania alebo o zam ietnutí žiadosti sa po podpise oprávnenou osobou odboru alebo ňou
písomne poverenou osobou odošle hodnoverne elektronicky cez FA B A SO FT (ak m á
žiadateľ zriadenú schránku Ú PVS) alebo cez ISKR (v prípade žiadostí týkajúcich sa
výrobkov obranného priem yslu podaných cez ISKR). A k nie je m ožné rozhodnutie zaslať
elektronicky, referent prostredníctvom sekretariátu odboru zašle rozhodnutie doporučene
do vlastných rúk žiadateľovi.
(12)
Pokiaľ vo veci nie je rozhodnuté, žiadateľ môže svoju žiadosť zobrať späť. Odbor
v takom prípade konanie zastaví podľa § 30 správneho poriadku. Pri vrátení správnych
poplatkov sa postupuje podľa § 10 zákona č. 145/1995 2. z. o správnych poplatkoch
(ďalej len „zákon o správnych poplatkoch1"),

ä. 3
Konanie v mene žiadateľa na základe splnomocnenia
(1) Písomné splnom ocnenie alebo poverenie na zastupovanie žiadateľa v konaní podľa tohto
poriadku sa predkladá odboru v origináli. A k sa predkladá osobne, referent, ktorý
splnom ocnenie alebo poverenie preberá osobne od žiadateľa (resp. od ním splnomocnenej
alebo poverenej osoby), je povinný do spisu založiť jeho fotokópiu, na ktorej pečiatkou
a svojim podpisom vyznačí, že „súhlasí s originálom 11.
(2) Na splnom ocnení alebo poverení sa musí vždy nachádzať podpis osoby oprávnenej konať
v mene žiadateľa ako splnom ocniteľa a podpis splnom ocnenca s uvedením , že
splnom ocnenie alebo poverenie prijal. Úradné overenie podpisu sa nevyžaduje.
ČI. 4
Vyjadrenie orgánov kontroly
(1) Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti určené tým to poriadkom a príslušným i právnymi
predpismi, je úplná a vecne správna, spracovateľ ju spolu s príloham i postúpi orgánom
kontroly špecifikovaným
v zákonoch upravujúcich jednotlivé
konania podľa
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nasledujúcich Častí poriadku v prípadoch tam stanovených (najm ä v prípade položiek
s dvojakým použitím , výrobkov obranného priem yslu, určených výrobkov).

ČJ.5
Rozhodnutie
(1) Po získaní súhlasných stanovísk/vyjadrení všetkých orgánov kontroly spracovateľ
vypracuje rozhodnutie (povolenie / licenciu) a predloží ho na podpis oprávnenej osobe
odboru alebo ňou písom ne poverenej osobe. Podpisové vzory osôb oprávnených
podpisovať rozhodnutia sa zasielajú generálnem u tajom níkovi služobného úradu
m inisterstva. Finančném u riaditeľstvu Slovenskej republiky a M inisterstvu zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „M ZV aEZ SR“)(2) Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti určené tým to poriadkom a príslušným i právnym i
predpismi, je úplná a vecne správna a ak sa stanoviská / vyjadrenia orgánov kontroly
podľa ČI. 4 tohto poriadku pri jednotlivých žiadostiach zákonom nevyžadujú, spracovateľ
vypracuje kladné rozhodnutie a predloží ho na podpis oprávnenej osobe odboru alebo ňou
písomne poverenej osobe.
(3) Ak podľa príslušných právnych predpisov odbor žiadosti nem ôže vôbec vyhovieť, v
prípadoch Špecifikovaných v ďalších Častiach poriadku pri jednotlivých konaniach
právnik odboru, resp. v prípade jeho neprítom nosti osoba poverená riaditeľom odboru,
vypracuje rozhodnutie o jej zam ietnutí a predloží ho na podpis oprávnenej osobe odboru
alebo ňou písom ne poverenej osobe.
(4) Ak jednotlivé právne predpisy špecifikované v úvodných ustanoveniach poriadku
neustanovujú inak, povolenie a licencia sú rozhodnutím podľa správneho poriadku,
rovnako aj procesné rozhodnutia upravujúce priebeh konania (jeho prerušenie, zastavenie,
a pod.) a m usia preto obsahovať nasledovné náležitosti:
a) názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, Číslo rozhodnutia, dátum vydania
rozhodnutia,
b) m eno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby a názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby,
c) výrok,
d) odôvodnenie; ak sa žiadosti vyhovie v plnom rozsahu, odôvodnenie sa
neuvádza,
e) poučenie o práve žiadateľa podať rozklad,
f) m eno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok okrúhlej
pečiatky m inisterstva pridelenej spracovateľovi žiadosti.
(5) O právnená osoba odboru môže vypracované rozhodnutie, ku ktorém u sa viaže poplatková
povinnosť žiadateľa podľa položky 154 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí
prílohu zákona o správnych poplatkoch, podpísať až po vykonaní základnej finančnej
kontroly (ďalej len „Z F K “) referentom a riaditeľom odboru a po preukázaní spotreby
správneho poplatku zaplateného v správnej výške. Spotreba správneho poplatku
zaplateného vo form e e-K olku je preukázaná vytlačeným potvrdením z m odulu správnych
poplatkov založeným do spisu. Referent po overení správnosti zaplatenia správneho
poplatku zodpovedá za odovzdanie/zaslanie rozhodnutia žiadateľovi,
(6) Po podpise rozhodnutia oprávnenou osobou odboru referent, ktorý rozhodnutie
vypracoval, ho zašle hodnoverne elektronicky cez FA B ASO FT (ak m á žiadateľ zriadenú
schránku Ú PV S) alebo cez ISKR (v prípade žiadostí týkajúcich sä výrobkov obranného
priem yslu podaných cez ISKR). Ak žiadateľ pri podaní žiadosti alebo dodatočne požiadal
o osobné prevzatie rozhodnutia, spracovateľ nam iesto zaslania rozhodnutia elektronicky
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podľa predchádzajúcej vety žiadateľa vyzve prostredníctvom e-m ailu alebo telefonicky na
osobné prevzatie rozhodnutia. Ak nie je m ožné rozhodnutie zaslať elektronicky ani
žiadateľ nepožiadal o osobné prevzatie, spracovateľ prostredníctvom sekretariátu odboru
zašle rozhodnutie žiadateľovi doporučene do vlastných rúk,
(7) Rozhodnutie je doručené dňom prevzatia zásielky žiadateľom alebo ním splnom ocnenou
alebo poverenou osobou vyznačeným na doručenke. A k si žiadateľ, resp. ním
splnom ocnená alebo poverená osoba nevyzdvihne rozhodnutie počas uloženia na pošte,
rozhodnutie sa považuje za doručené dňom vrátenia nedoručenej zásielky obsahujúcej
rozhodnutie m inisterstvu, aj keď sa žiadateľ o tom nedozvedel.
(8) Rozhodnutie adresované fyzickej osobe je oprávnená prevziať táto osoba alebo ňou
písomne splnom ocnená alebo poverená osoba. Rozhodnutie adresované právnickej osobe
je oprávnený prevziať jej štatutárny zástupca alebo iná podľa výpisu z obchodného
registra alebo iného registra právnickej osoby oprávnená osoba na konanie v jej mene
alebo nimi písom ne splnom ocnená alebo poverená osoba.
(9) Pri osobnom prevzatí rozhodnutia preberajúca osoba potvrdí podpisom prevzatie na kópii
rozhodnutia, uvedie číslo svojho preukazu totožnosti spolu s dátum om prevzatia a podpíše
sa.
(10)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejm é nesprávnosti v písom nom vyhotovení
rozhodnutia odbor kedykoľvek aj bez návrhu opraví a písom ne o tom upovedom í
žiadateľa.

Čí. 6
Právoplatnosť rozhodnutia
(1) Rozhodnutie je právoplatné, keď proti nemu nem ožno podať riadny opravný prostriedok.
Rozhodnutie vydané odborom nadobúda právoplatnosť po m árnom uplynutí 15-dňovej
lehoty na podanie rozkladu. Právoplatnosť nastáva dňom nasledujúcim po poslednom dni
lehoty na podanie rozkladu. A k koniec lehoty na podanie rozkladu pripadne na sobotu
alebo deň pracovného pokoja, rozklad je m ožné podať ešte v najbližší pracovný deň.
(2) Spracovateľ je povinný na rozhodnutiach vyznačiť právoplatnosť podľa predchádzajúceho
odseku,
(3) V prípade, ak Žiadateľ nem á voči vydaném u rozhodnutiu žiadne výhrady, pre urýchlenie
nadobudnutia je h o právoplatnosti sa môže vzdať práva na podanie rozkladu. A k sa
žiadateľ vzdá práva na podanie rozkladu pri osobnom prevzatí rozhodnutia, jeho
právoplatnosť nastáva okam žite dňom prevzatia rozhodnutia. A k sa žiadateľ vzdá práva
na podanie rozkladu po prevzatí rozhodnutia v lehote na podanie rozkladu, rozhodnutie
nadobudne právoplatnosť dňom, kedy vzdanie sa práva na podanie rozkladu bude
doručené odboru.
ČI. 7
Rozklad proti rozhodnutiu odboru
{1) V prípade, ak žiadateľ nesúhlasí s rozhodnutím odboru ako prvostupňového orgánu a podá
v zákonnej lehote proti nem u rozklad, odbor celý adm inistratívny spis postúpi
druhostupňovém u orgánu m inisterstva na rozhodnutie podľa § 61 ods. 2 správneho
poriadku.
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ČI. 8
Registratúra a nakladanie s dokumentmi, vyhotovenie duplikátu, záznamy na licencii,
prílohy rozhodnutí
(1) Registratúra, archivácia, skartácia evidovaných dokum entov sa riadi Registratúrnym
poriadkom m inisterstva.
(2) N ahliadanie do spisov sa riadi správnym poriadkom a Registratúrnym
ministerstva.

poriadkom

(3) V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia originálu povolenia / licencie / certifikátu /
osvedčenia alebo vyhlásenia môže odbor na základe písomnej žiadosti držiteľa povolenia /
licencie vyhotoviť duplikát. D uplikát sa vyhotoví, ak žiadateľ predloží
a) čestné vyhlásenie o strate, zničení a v prípade odcudzenia potvrdenie polície,
b) potvrdenie držiteľa povolenia / licencie alebo Finančného riaditeľstva SR (pri dovoze
a vývoze) o skutočnom Čerpaní povolenia / licencie k dátum u žiadosti o vyhotovenie
duplikátu.
(4) Duplikát podľa predchádzajúceho odseku sa vydá pod tým istým evidenčným
a registračným Číslom ako pôvodný dokument. N a listine sa však vyznačí text „D uplikát
č,...“ .
(5) V yhotovenie duplikátu podľa predchádzajúceho odseku sa spoplatňuje poplatkom podľa
položky 154 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych
poplatkoch.
(6) Na zadnej strane rozhodnutia o udelení / vydanie licencie / povolenia je vym edzené
miesto pre záznam y využitia licencie i povolenia.
(7) Ak je zadná strana rozhodnutia o udelení / vydanie licencie / povolenia úplne zaplnená
záznamami držiteľa licencie / povolenia alebo finančnej správy o colnom odbavení tovaru,
môže držiteľ licencie / povolenia požiadať odbor o vyhotovenie príloh slúžiacich na
ďalšie záznam y. O vyhotovenie príloh je m ožné požiadať už so žiadosťou, ak je z povahy
tovaru a povoleného m nožstva zrejmé, že dôjde k zaplneniu zadnej strany licencie /
povolenia pred uplynutím doby jej / jeho platnosti.
(8) Počet príloh sa eviduje v elektronickom / adm inistratívnom spise správneho orgánu (na
spisovom obale). Prílohy sa vždy pripoja k originálu rozhodnutia. N a prílohe sa vyznačí,
že ide o prílohu príslušného rozhodnutia a uvedie sa počet strán.
ČI. 9
Sankcie za priestupky a iné správne delikty
(1) Za priestupky a iné správne delikty stanovené v právnych predpisoch uvedených
v úvodných ustanoveniach tohto poriadku odbor ukladá sankcie (pokuty) podľa týchto
právnych predpisov.
ČI. 10
Správne poplatky za úkony odboru
(1) Žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok za úkony ak o n a n ia vedené odborom
stanovený v položke 154 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
o správnych poplatkoch.
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(2) Správne poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom platobného systém u eK oíok spôsobmi
uvedenými na hups:/.-vvvvw.nosta.skčshizhv/niatobnv-svsteľn-e-kolok .
(3) V prípade vydania rozhodnutia o zam ietnutí žiadosti sa zaplatený správny poplatok
nevracia.
(4) V prípade nevyužitia licencie / povolenia, resp. nevyčerpania povolenej hodnoty v licencii
/ povolení sa správny poplatok nevracia.

TRETIA ČASŤ
POLOŽKY S DVOJAKÝM POUŽITÍM - POVOLENIA NA VÝVOZ, POVOLENIA
NA POSKYTOVANIE SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB, POVOLENIA NA
PREPRAVU, DOVOZNÉ CERTIFIKÁTY A POVOLENIA NA POSKYTOVANIE
TECHNICKEJ POMOCI
ČI. 11
(1) Vyviezť, prepraviť a vykonať sprostredkovateľské služby týkajúce sa položiek
s dvojakým použitím m ožno len na základe, v rozsahu a za podm ienok určených
v rozhodnutí
odboru
o povolení
na
vývoz,
prepravu
alebo
vykonávanie
sprostredkovateľskej služby udelenom ako:
a)
b)
c)
d)
e)
í)

individuálne povolenie,
rám cové povolenie,
všeobecné vývozné povolenie,
povolenie na prepravu,
sprostredkovateľské povolenie,
povolenie na poskytnutie technickej pomoci.

{2} Zoznam položiek s dvojakým použitím (ďalej len „kontrolný zoznam “), na ktorých
vývoz, prepravu a sprostredkovanie je potrebné povolenie, ustanovuje Príloha č.
I nariadenia č. 428/2009.
(3) Povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím sa vyžaduje aj vtedy, ak:
a) tak ustanovuje osobitný predpis - ČI. 4 ods. 1 až 3 a čl. 8 ods. 1 nariadenia Č. 428/2009,
b) vývozca položiek s dvojakým použitím neuvedených v kontrolnom zoznam e 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 Č.
428/2009,
c) ide o technickú pom oc — akúkoľvek technickú pomoc poskytnutú m im o územia
členských štátov týkajúcu sa opráv, vývoja, výroby, m ontáže, testovania, údržby alebo
iných technických služieb (v podobe inštruktáže, odovzdávania výrobných poznatkov
alebo kvalifikácií alebo konzultačných služieb; zahŕňa verbálne form y pomoci);
technická pom oc sa považuje za vývoz a vyžaduje sa na jej poskytnutie povolenie
podľa § 9 zákona č. 39/2011 Z. z. a podľa článku 14 tohto poriadku.
(4) Pred dovozom položky s dvojakým použitím do Slovenskej republiky podáva žiadateľ
písomnú žiadosť o dovozný certifikát, ak o je h o vydanie dovozcu požiadal zahraničný
obchodný partner.
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Č L 12
Náležitosti žiadosti a zoznam príloh
(ľ) Náležitosti žiadosti pre konkrétne povolenie upravuje zákon č. 39/2011 Z. z. v ust. § 9
ods. 3 (individuálne povolenie), § 13 ods. 2 (rámcové povolenie), § 18 ods. 2
(sprostredkovateľské povolenie), § 23 ods. 3 (povolenie na prepravu).
(2) N áležitosti žiadosti o dovozný certifikát upravuje § 21 zákona č. 39/2011 Z. z.
(3) Form uláre žiadostí uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku sú zverejnené na w ebovom sídle
ministerstva.
(4) K žiadosti o individuálne povolenie sa podľa § 9 ods. 4 zákona Č. 39/2011 Z. z. priloží:
a) zm luva o budúcej zm luve o kúpe položiek s dvojakým použitím alebo zm luva medzi
žiadateľom a jeh o zahraničným obchodným partnerom s uvedením presnej
špecifikácie položiek s dvojakým použitím vrátane uvedenia ich m nožstva,
b) potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným
orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že
položka s dvojakým použitím sa nepoužije n a výrobu alebo na vývoj jadrových,
chem ických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení
a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie,
c) povolenie Ú radu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových m ateriálov alebo
špeciálnych m ateriálov, zaradení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,
d) súhlasné stanovisko Ú radu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide
o vývoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.
(5) K žiadosti o rám cové povolenie sa podľa § 13 ods, 3 zákona č. 39/2011 Z. z. priloží:
a) zoznam zahraničných obchodných partnerov,
b)

uzavreté zm luvy alebo zm luvy o budúcich zm luvách m edzi žiadateľom ajeh o
zahraničným i obchodným i partnermi s uvedením presnej špecifikácie položiek
s dvojakým použitím vrátane uvedenia ich množstva,

c) potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť
mesiacov vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie
zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo
na vývoj jadrových, chem ických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely
uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie,
d) povolenie Ú radu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových m ateriálov alebo
špeciálnych m ateriálov, zaradení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,
e) súhlasné stanovisko Ú radu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide
o vývoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.
(6) K žiadosti o sprostredkovateľské povolenie sa podľa § 18 ods. 3 zákona č, 39/2011 Z. z.
priloží:
a) vyhlásenie o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej službe alebo vyhlásenie o tom,
že žiadateľ doteraz sprostredkovateľskú službu v súvislosti s vývozom a prepravou
položiek s dvojakým použitím nevykonával,
b) vyhlásenie o tom , v akej tovarovej štruktúre položky s dvojakým použitím m á
v úm ysle sprostredkovateľskú službu vykonávať podľa názvu a Číselného označenia
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položky s dvojakým použitím a aké sú identifikačné údaje zm luvného partnera, pre
ktorého m á v úm ysle vykonávať sprostredkovateľskú službu.
(7) K žiadosti o dovozný certifikát sa podľa § 21 ods. 3 zákona č. 39/2011 Z. z. priloží:
a) uzavretá zm luva o budúcej zm luve o kúpe položky s dvojakým použitím alebo už
uzavretá zm luva m edzi dovozcom a jeh o zahraničným obchodným partnerom s
presnou špecifikáciou položky s dvojakým použitím vrátane uvedenia jej m nožstva,
b) povolenie Ú radu jadrového dozoru, ale ide o dovoz jadrových m ateriálov alebo
špeciálnych m ateriálov, zaradení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,
cj súhlasné stanovisko Ú radu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide
o dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
d) ďalšie doklady, o ktoré požiada odbor a budú potrebné na posúdenie predloženej
žiadostí.

ČI. 13
Lehota na rozhodnutie, náležitosti povolenia, jeho udelenie, zrušenie a platnosť
(1) O udelení povolenia odbor rozhodne v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti
okrem udelenia národného všeobecného povolenia, pri ktorom odbor vykonáva registráciu
pred uskutočnením prvého vývozu bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa predloženia
úplnej žiadosti o registráciu.
(2) Udelené individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje:
a) obchodné m eno alebo názov a sídlo žiadateľa na územ í SR, u fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na územ í SR, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c) podpoložku kombinovanej nom enklatúry colného sadzobníka,
d) názov položky s dvojakým použitím, jej Číselné označenie podľa kontrolného
zoznamu, jej m nožstvo a hodnotu,
e) obchodné m eno alebo názov, sídlo alebo m iesto podnikania zahraničného obchodného
partnera žiadateľa, a meno a sídlo konečného užívateľa položiek s dvojakým
použitím ,
ŕ) dátum skončenia platnosti individuálneho povolenia,
g) ďalšie podm ienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je
Slovenská republika viazaná, vrátane podm ienok vývozu softvéru a technológie
prostredníctvom elektronických kom unikačných prostriedkov,
h) číslo povolenia, orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania povolenia, odtlačok
pečiatky a podpis oprávnenej osoby odboru.
(3) Individuálne povolenie sa neudelí, ak:
a)

vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis
alebo m edzinárodnú zm luvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná,

b)

sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujm y Slovenskej
republiky,
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c) nie sú splnené podm ienky stanovené v ďalších osobitných predpisoch, napríklad
v Colnom kódexe Únie, v zákone č. 541/2004 Z. z. v platnom znení, v § 50a
O bčianskeho zákonníka, v § 289 a § 292 Obchodného zákonníka,
(4) Rám cové povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím m ôže byť udelené
v prípadoch, ak sa predpokladajú opakované vývozy položiek s dvojakým použitím
v určenej tovarovej Štruktúre, s určením krajín alebo konečných užívateľov a na určité
časové obdobie (nie však dlhšie ako tri roky) a obsahuje:
a)

obchodné m eno alebo názov a sídlo žiadateľa na územ í SR, u fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na územ í SR, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) identifikačné Číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)

podpoložku kombinovanej nom enklatúry colného sadzobníka,

d) názov položky s dvojakým použitím, jej číselné označenie podľa kontrolného
zoznam u, celkové m nožstvo a celkovú hodnotu,
e)

názov krajín, do ktorých môže vývozca vyvážať položku s dvojakým použitím ,

i) dátum skončenia platnosti rámcového povolenia a lehoty na priebežné hlásenia
o realizácii jednotlivých vývozov položiek s dvojakým použitím ,
g) ď alšie podm ienky rám cového povolenia, na základe ktorých m ožno vyviezť položku
s dvojakým použitím , vrátane podm ienok vývozu položky s dvojakým použitím
prostredníctvom elektronických kom unikačných prostriedkov,
h) číslo povolenia, orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania, odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby odboru.
(5) Rámcové povolenie sa neudelí, ak:
a)

vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis
alebo m edzinárodnú zm luvu, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujm y Slovenskej
republiky,
c) nie sú splnené podm ienky stanovené v ďalších osobitných predpisoch, napr. v
Colnom kódexe Únie v platnom znení, v zákone č. 541/2004 Z. z. v platnom znení, v
§ 50a O bčianskeho zákonníka, v § 289 a § 292 Obchodného zákonníka.
(6) Sprostredkovateľské povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje:
a)

u právnickej osoby - obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na územ í SR,
u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno a m iesto podnikania na územ í SR,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b)

identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné Číslo,

c)

názov položky s dvojakým použitím, jej m nožstvo a hodnotu,

d)

tovarovú štruktúru sprostredkovanej položky s dvojakým použitím podľa názvu
a Číselného označenia,

e)

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa
položiek s dvojakým použitím ,

í)

údaj o m ieste, kde sa položky s dvojakým použitím nachádzajú,
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g) číslo povolenia, orgán, ktorý povolenie vydal, dátum vydania, odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby.
(7) Sprostredkovateľské povolenie sa neudelí, ak:
a) žiadateľ porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis
alebo m edzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná,
b) by jeh o udelenie m ohlo ohroziť zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujm y
Slovenskej republiky.

ČI. 14
Všeobecné povolenie, zápis do registra pred prvým vývozom
(1) VŠ'eobecným povolením je:
a)
b)

všeobecné povolenie Spoločenstva
národné všeobecné povolenie.

(2) Všeobecné povolenie podľa odseku 1 písm. a) sa vydáva podľa Čl, 2 ods. 9 a prílohy č. II
nariadenia č. 428/2009.
(3) Národné všeobecné vývozné povolenie podľa odseku 1 písm. b) um ožňuje vývoz určenej
položky s dvojakým použitím do krajín uvedených v tom to povolení a vydá ho odbor
podľa čl. 9 ods. 2 a 4 a prílohy Č. III nariadenia č. 428/2009 v spolupráci s orgánmi
kontroly podľa § 3 ods. 2 zákona č. 39/2011 Z. z.; vydané národné všeobecné povolenie
sa uverejní vo vestníku ministerstva.
(4) Vývozca, ktorý má v úm ysle vyvážať položky s dvojakým použitím na základe
všeobecného povolenia, je povinný požiadať odbor o zápis do registra pred uskutočnením
prvého vývozu. Oznám enie o registrácii sa zašle vývozcovi a na vedom ie sa zašle
Finančném u riaditeľstvu SR.
(5) Odbor vym aže z registra vývozcu, ak vývozca
a)

uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje pri registrácii;

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 .

(6) Oznámenie o vým aze z registra podľa predchádzajúceho odseku odbor zašle vývozcovi
a na vedom ie Finančném u riaditeľstvu SR.
(7) Odbor m á právo vyžiadať od vývozcu, aby mu v určenej lehote predložil údaje
o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia.

ČL 15
Povolenie na poskytovanie technickej pomoci
(1) Na poskytovanie technickej pomoci m im o územ ia členských štátov sa vydáva
individuálne povolenie podľa článku 12 tohto poriadku, ak je technická pom oc určená
alebo osoba poskytujúca technickú pomoc m á dôvodné podozrenie, že
a)

je určená na použitie v spojitosti s vývojom , výrobou, m anipuláciou, prevádzkou,
údržbou, skladovaním , detekciou, identifikáciou alebo šírením chem ických,
biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení
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alebo s vývojom , výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet schopných niesť takéto
zbrane alebo
b) sa týka vojenských konečných užívateľov, ktorí používajú technickú pom oc na iné
účely, ako sú uvedené v písm. a) a technická pom oc je poskytovaná v krajinách
m iesta určenia podliehajúcich zbrojném u em bargu prijatom na základe spoločného
stanoviska alebo spoločnej akcie Rady alebo podliehajúcich rozhodnutiu
O rganizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojném u embargu
uloženém u rezolúciou Bezpečnostnej rady O rganizácie Spojených národov.

ČI. 16
Preprava položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov
( t ) Povolenie na prepravu položiek s dvojakým použitím v rám ci členských štátov sa
vydáva:
a) na prepravu položiek s dvojakým použitím podľa Prílohy IV nariadenia č. 428/2009
v rámci územ ia členských štátov,
b) na prepravu položiek s dvojakým použitím z územ ia Slovenskej republiky na územ ie
iného členského štátu aj pri iných položkách s dvojakým použitím podľa čl. 22 ods. 2
nariadenia č. 428/ 2009.
(2) Na povoľovacie konanie podľa tohto článku poriadku sa prim erane vzťahujú ustanovenia
o udelení individuálneho povolenia (či. 12 poriadku) a o jeh o zrušení (čl. 16 poriadku).

ČL 17
Zrušenie povolenia
(1) Udelené povolenie sa rozhodnutím zruší, ak
a) bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickým i alebo bezpečnostným i záujm am i Slovenskej
republiky,
c) neboli dodržané podm ienky určené v udelenom povolení alebo vývozca (osoba
prepravujúca položky s dvojakým použitím ) porušil/a (v súvislosti s vývozom
položiek s dvojakým použitím , resp. so sprostredkovateľskou činnosťou) všeobecne
záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zm luvu, ktorou je Slovenská republika
viazaná.
(2) Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nem á odkladný účinok.

ČL 18
Dovozný certifikát
(1) Pred dovozom položky s dvojakým použitím do Slovenskej republiky odbor vydá
dovozný certifikát, ak o jeh o vydanie požiadal dovozcu zahraničný obchodný partner.
(2) Dovozný certifikát odbor nevydá, ak
a) dovozca porušil v období posledných piatich rokov zákon č. 39/2011 Z.z, a osobitné
právne predpisy týkajúce sa kontroly 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 chem ickým i, biologickým i alebo jadrovým i
zbraňami alebo raketovým i strelami schopnými takéto zbrane dopravovať alebo na
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vojenské konečné použitie s výnimkou, že konečným používateľom je m inisterstvo
obrany alebo organizácie v jeho pôsobnosti,
c) žiadateľ nesplnil podm ienky ustanovené v § 21 od s. 2 a 3 zákona č. 39/2011 Z. z.
a osobitným predpisom (napr. § 7 a § 9 zákona č. 129/1998 Z. z., § 10 zákona č.
541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov),
d) je to odôvodnené bezpečnostným i záujmam i Slovenskej republiky.

ČI. 19
Evidencia a register
(1) Odbor vedie evidenciu:
a ) žiadostí o povolenie na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské služby týkajúcich sa
položiek s dvojakým použitím ,
b) sprostredkovateľov vývozu položiek s dvojakým použitím ,
c) udelených
a
zrušených
povolení
na vývoz,
prepravu
a vykonávanie
sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím , ako aj
aktuálne využitie týchto povolení.
(2) O dbor vedie register vývozcov položiek s dvojakým použitím na základe všeobecného
povolenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VÝROBKY OBRANNÉHO PRIEMYSLU - POVOLENIA NA OBCHODOVANIE
A POVOLENIA NA SPROSTREDKOVATEĽSKÚ ČINNOSŤ, LICENCIE NA
DOVOZ A VÝVOZ, TRANSFEROVÉ LICENCIE, MEDZINÁRODNÝ DOVOZNÝ
CERTIFIKÁT, VYHLÁSENIE O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI, CERTIFIKÁCIA
A ZBERATEĽSTVO

ČI. 20
(1) Zoznam výrobkov obranného priemyslu je ustanovený všeobecne záväzným právnym
predpisom. K u dňu nadobudnutia účinnosti tohto poriadku je všeobecne záväzným
právnym predpisom podľa prvej vety Opatrenie m inisterstva č. 2/2019, ktorým sa vydáva
zoznam výrobkov obranného priemyslu.
(2) O bchodovať s výrobkam i obranného priem yslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť
podľa zákona č. 392/2011 Z. z. môže íýzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo
vydané povolenie na obchodovanie s výrobkam i obranného priem yslu a povolenie na
sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priem yslu.
(3) Držiteľ povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť môže
vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkam i obranného priem yslu len na
základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 392/2011 Z. z.
a v rozhodnutí odboru, ktoré môže byť vydané ako licencia na dovoz výrobkov
obranného priem yslu {„dovozná licencia“) alebo licencia na vývoz výrobkov obranného
priem yslu („vývozná licencia“).
(4) Transferovú licenciu (všeobecnú, globálnu alebo individuálnu - podľa povahy transferu)
udeľuje odbor dodávateľovi so sídlom alebo s bydliskom na územ í členského štátu
Európskej únie, ktorý je zodpovedný za transfer výrobku obranného priem yslu

18

prijím ateľovi v inom Členskom štáte Európskej únie, zodpovedném u za prijatie transferu
výrobku obranného priemyslu.
(5) V yhlásenie o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priem yslu dovážaných na
územie Slovenskej republiky vydá odbor pre potreby zahraničných osôb po udelení
dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
(6) O dbor pred vydaním rozhodnutia o dovoznej licencii vydá žiadateľovi o udelenie licencie
medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
(7) Certifikácia je postup, ktorým ministerstvo zisťuje schopnosť príjem cu transferu
výrobkov obranného priem yslu so sídlom na územ í Slovenskej republiky dodržiavať
vývozné obm edzenia na výrobky obranného priem yslu prijaté podľa všeobecnej
transferovej licencie z iného členského Štátu Európskej únie. M inisterstvo vydá certifikát,
ak preverovanie údajov žiadateľa uvedených v žiadosti podľa § 30 od. 2 a 3 zákona
č. 392/2011 Z. z. potvrdí zhodu údajov deklarovaných žiadateľom so skutočným stavom.
(8) Zberateľ znehodnotených výrobkov obranného priem yslu (výrobkov obranného
priemyslu, ktoré majú znehodnotený zbranový systém) je fyzická osoba alebo právnická
osoba zapísaná v registri zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu. Je
oprávnený nakupovať a predávať znehodnotený výrobok obranného priem yslu len na
základe povolenia na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priem yslu
vydaného odborom , výlučne na území Slovenskej republiky a v súvislosti s výkonom
svojej zberateľskej Činnosti. N em ôže vykonávať sprostredkovateľskú činnosť ani
zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priem yslu.
(9) M inisterstvo
vydá
žiadateľovi osvedčenie
o zápise
do
registra
znehodnotených výrobkov obranného priem yslu po jeho vykonaní.

zberateľov

(10)Zoznam znehodnotených výrobkov, ktoré m ôžu byť predm etom zberateľskej činnosti,
ustanovuje Výnos m inisterstva č, 1/2012, ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených
výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
ä . 2i

Náležitosti žiadosti a zoznam príloh
(ľ) Náležitosti žiadosti na vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na
sprostredkovateľskú činnosť upravuje zákon č. 392/2011 Z. z. v ust, § 6 ods. 1, žiadosti
o udelenie dovoznej a vývoznej licencie v § 16 ods. 3, žiadosti o vydanie všeobecnej
transferovej licencie v § 24 ods. 3, žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie v §
25 ods. 2, žiadosti o vydanie individuálnej transferovej licencie v § 36 ods. 3, žiadosti o
vydanie certifikátu podľa § 31 a nasí. v § 30 ods. 2, žiadosti o vydanie povolenia na nákup
a predaj znehodnotených výrobkov obranného priem yslu v § 35 ods. 4 a žiadosti o zápis
do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priem yslu v § 36 ods. 3.
(2) Formulár žiadosti podľa odseku 1 tohto článku a žiadosti o vydanie vyhlásenia
o konečnom užívateľovi a medzinárodného dovozného certifikátu sú zverejnené na
webovom sídle m inisterstva v časti O bchod —>
■Obchodné opatrenia —» D ovozné/vývozné
obmedzenia —> Výrobky obranného priem yslu.. Ich vzory sú stanovené vo V ýnose MFI SR
č. 3/2011, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení
na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 329/2011 Z. z,, s výnim kou vzoru žiadosti
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o vydanie povolenia na obchodovanie a na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami
obranného priem yslu. V ISKR sú sprístupnené v podobe elektronických podaní.
(3) Zákonom stanovený zoznam príloh k žiadostiam podľa tohto článku je vym enovaný
v ISKR pri elektronickom formulári konkrétnej žiadosti.

ČI. 22
Konanie o vydanie povolenia, udelenie licencie, vydania vyhlásenia o konečnom
užívateľovi a certifikátov
(1) Konanie o vydanie povolenia, udelenie licencie, vydania vyhlásenia o konečnom
užívateľovi a certifikátov sa začína na základe žiadosti žiadateľa podanej elektronicky a
zasielanej do ISKR.
(2) Žiadosť m usí byť podpísaná žiadateľom, ktorý je držiteľom bezpečnostného lokenu
(čipovej karty s certifikátom pre auíentifikáciu používateľov ISK R a certifikátom pre
elektronický podpis žiadostí a iných podaní v ISKR) - ak ide o fyzickú osobu. V prípade
žiadateľa - právnickej osoby je držiteľom bezpečnostného tokenu jej štatutárny zástupca,
zodpovedný zástupca alebo iná Osoba oprávnená konať v jej m ene podľa výpisu z
obchodného alebo iného registra tejto právnickej osoby.
(3) Osobou, ktorá sa ako prvá oboznám i s doručenou žiadosťou, je supervízor odboru, ktorý
v ľavom vertikálnom menu ISKR zvolí m ožnosť pre zobrazenie nových prijatých
zásielok, ktoré ešte nem ajú určeného spracovateľa. Po kontrole prijatej zásielky ju zaradí
do spisu s konaním alebo bez konania podľa obsahu prijatej zásielky, určí jej
spracovateľa a vecnú skupinu podľa Regisíratúrneho poriadku m inisterstva.
(4) Po zaradení prijatej zásielky (žiadosti) do spisu s konaním , ISKR vygeneruje číslo spisu,
číslo konania, dátum začatia konania a lehotu vybavenia.
(5) Supervízor otvorí cez vertikálne menu intranetového portálu systém u ISK R „spisy“ . Po
zobrazení všetkých spisov si supervízor vyberie príslušný spis. v ktorom ostatným
referentom pracujúcim s výrobkam i obranného priem yslu zadá pokyn na kontrolu
a vybavenie žiadosti v rám ci ich kompetencii a vytlačí spisový obal tak, že pri zadaní
tlače sa otvorí textový súbor, kde je potrebné dopísať titul, m eno a priezvisko riaditeľa
odboru, dátum pridelenia, term ín vybavenia a vec. N a základe adekvátnych nastavení
tlače sa vytlačí spisový obal na A3.
(6) Spracovateľ žiadosti vykoná predbežnú kontrolu žiadosti a jej príloh podľa obsahu,
úplnosti, vecnej správnosti. A k sa na predm etné konanie viaže poplatková povinnosť
žiadateľa, spracovateľ vykoná ZFK.
(7) V prípade prijatia opravnej žiadosti je táto žiadosť zobrazená v prehľade prijatých
žiadostí ISKR len v prípade, že opravovaná žiadosť zatiaľ nem á prideleného
spracovateľa.
(8) Spracovateľ žiadosti v detaile prijatej žiadosti zvolí m ožnosť pre porovnanie dvoch verzií
žiadosti (napr. opravná a opravovaná). ISKR spracovateľovi žiadosti um ožní vybrať dve
verzie, ktoré m ajú byť porovnané a po potvrdení výberu ich systém porovná. Výsledkom
porovnania je zobrazený formulár žiadostí, v ktorom sú graficky zvýraznené rozdielne
hodnoty.
(9) V prípade prijatia opravnej žiadosti, ktorá opravuje žiadosť s už prideleným
spracovateľom je opravná žiadosť priam o priradená k prebiehajúcem u konaniu.
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Spracovateľ opravovanej žiadosti a pracovníci odboru, ktorým bol k predm etnej žiadosti
daný pokyn, sú systém om notifikovaní o doručení opravnej žiadosti.
(10) Ak je žiadosť úplná, spracovateľ upovedom í pracovníka odboru, ktorý je členom Stálej
expertnej skupiny m inistra hospodárstva (ďalej len „SES“) o tom , že sa žiadosť môže
predložiť na vyjadrenie orgánom kontroly v rámci SES v prípadoch konaní, v ktorých to
zákon ustanovuje. V šetky žiadosti sa predkladajú na rokovanie SES v elektronickej
forme, pričom členovia SES si môžu z nich a ich príloh vyhotovovať kópie. Členovia
SES sa k jednotlivým žiadostiam vyjadria v mene orgánov kontroly v zákonom
stanovenej lehote 30 dní.
(11 }Ak niektorý z orgánov v SES požiada m inisterstvo o predĺženie term ínu na vyjadrenie sa
(príp. spolu so žiadosťou o predloženie ďalších dokumentov, resp. z dôvodu preverovania
certifikátov), spracovateľ vypracuje rozhodnutie o prerušení konania a v systém e ISKR
zadá čas, na ktorý konanie prerušuje. Po odstránení nedostatkov uvedených v rozhodnutí
o prerušení sa o žiadosti ďalej koná tak, že spracovateľ v spise ukončí prerušenie konania
a žiadosť sa opätovne predkladá orgánom kontroly na zasadnutí SES na vyjadrenie,
(12) Po obdržaní všetkých vyjadrení orgánov kontroly supervízor žiadosť predloží určenému
spracovateľovi na vyhotovenie rozhodnutia vo veci.
(13) Vyjadrenia orgánov kontroly v SES sa zapisujú do spisového obalu, alebo ak sú doručené
odboru poštou, prípadne osobne, tak sa zaevidujú v program e FA B A SO FT, alebo ak sú
doručené priam o prostredníctvom program u FABASOFT, sú v tejto aplikácii pridelené
príslušném u referentovi, ktorý ich po uložení na pevný disk počítača adm inistratívne
vloží ako prílohu do elektronického spisu.
(14) V prípadoch konaní, pri ktorých zákon nevyžaduje vyjadrenia orgánov kontroly,
spracovateľ vyhotoví kladné rozhodnutie po kontrole žiadosti a zistení, že je úplná
a vecne správna.

ČI. 23
Lehoty na vydanie povolenia, udelenie licencie, vydanie vyhlásenia o konečnom
užívateľovi a certifikátov, doba ich platnosti
(1) Povolenie odbor vydá podľa § 9 zákona č. 392/2011 Z. z. žiadateľovi, ktorý spĺňa
podm ienky pre jeh o vydanie, do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. D oba platnosti
povolenia je najviac päť rokov.
(2) Licenciu odbor vydá podľa § 17 a § 23 až 26 zákona č. 392/2011 Z. z. žiadateľovi, ktorý
spĺňa podm ienky pre jej udelenie, do 60 dní od doručenia žiadosti. D oba platnosti
dovoznej a vývoznej licencie je najviac jeden rok s m ožnosťou predĺženia na základe
žiadosti jej držiteľa najviac o dva roky. Pri globálnej transferovej licencii je doba platnosti
tri roky s m ožnosťou predĺženia na základe žiadosti jej držiteľa najviac o dva roky.
(3) O vydaní certifikátu podľa § 31 zákona č. 392/2011 Z. z. odbor rozhodne do 60 dní
od doručenia žiadosti žiadateľa, ktorý spĺňa podm ienky na jeh o vydanie. C ertifikát odbor
vydá najviac na päť rokov.
(4) Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priem yslu odbor
vydá podľa § 3 5 ods. 3 zákona č. 392/2011 Z. z. odbor vydá do 30 dní zberateľovi
znehodnotených výrobkov obranného priem yslu, ktorý je zapísaný v registri zberateľov.
Register zberateľov vedie odbor, ktorý po zápise do registra vydá žiadateľovi podľa § 36
ods. 8 zákona Č. 392/2011 Z. z. osvedčenie o zápise do registra zberateľov
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znehodnotených výrobkov obranného priem yslu. O dbor žiadateľa zapíše do registra
zberateľov do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(5) Odbor vydá vyhlásenie o konečnom užívateľovi a m edzinárodný dovozný certifikát do 60
dní odo dňa doručenia žiadosti.

ČL 24
Rozhodnutie o vydaní povolenia, udelenie licencie, vydaní vyhlásenia o konečnom
užívateľovi a certifikátov
(1J Povolenia, licencie, vyhlásenia o konečnom užívateľovi a certifikáty odbor vydáva
a zasiela žiadateľovi elektronicky prostredníctvom ISKR.
(2) Ak žiadateľ v žiadosti požiada aj o listinnú podobu povolenia, licencie, vyhlásenia
o konečnom užívateľovi a certifikátov, tieto sa mu po podpise oprávnenou osobou
doručujú podľa čl. 5 ods. 6 až 9 tohto poriadku.
(3) Výrok o vydaní povolenia na obchodovanie a sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami
obranného priem yslu obsahuje rozhodnutie vo veci žiadosti s uvedením ustanovenia
právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:
a) číslo povolenia,
b) obchodné m eno, sídlo, IČO, DIČ 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) predm et podnikania,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priem yslu a spôsob obchodovania podľa § 2 ods. 1
písm. a) zákona č. 392/2011 2. z.,
í) meno a adresu zodpovedného zástupcu,
g) dobu platnosti povolenia nie dlhšiu ako päť rokov,
h) ďalšie podm ienky potrebné na vykonávanie obchodu s výrobkam i obranného
priem yslu.
(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 m eno, sídlo, IČO žiadateľa,
b) číslo povolenia na vykonávanie obchodu s výrobkami obranného priem yslu,
c) číselné označenie položky alebo podpotožky kombinovanej nom enklatúry colného
sadzobníka,
d) názov a špecifikáciu výrobkov obranného priem yslu a ich m nožstvo aj s uvedením
zoznam u častí a súčastí,
e) krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri
vývoze, obchodné m eno a sídlo alebo meno a m iesto podnikania zahraničného
partnera a konečného užívateľa výrobkov obranného priem yslu,
í) ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s výrobkam i obranného priem yslu podľa
požiadaviek odboru, napr. doba platnosti licencie, cena výrobkov obranného
priem yslu.
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(5) 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, m iesto 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,
cj identifikačné číslo dodávateľa, pri fyzickej osobe rodné číslo,
d) identifikačné údaje prijím ateľa/-ov alebo označenie kategórie prijím ateľov,
e) špecifikáciu výrobkov obranného priem yslu a ich súčastí alebo kategórií výrobkov
obranného priem yslu a ich súčasti, ich m nožstvo,
í) dobu platnosti,
g) dátum vydania licencie.
{6) Výrok o vydaní certifikátu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia
právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:
a) označenie orgánu, ktorý certifikát vydal, vrátane m ena, priezviska a podpisu
splnom ocnenej osoby.
b) názov alebo obchodné meno a sídlo prijímateľa,
c) vyhlásenie prijím ateľa o zhode s kritériam i ustanoveným i v § 30 ods. 1 zákona
č. 392/2011 Z. z.,
d) dátum vydania a dobu platnosti certifikátu.
(7) Povolenie na nákup alebo predaj znehodnotených výrobkov obranného priem yslu
obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého
sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:
a) meno. priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné m eno, názov a sídlo zberateľa
znehodnotených výrobkov obranného priem yslu (ďalej „len z b e ra te ľ1),
b) číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov,
c) kategórie a m nožstvo znehodnoteného výrobku obranného priem yslu,
d) označenie osoby, od ktorej zberateľ znehodnotené výrobky nakupuje alebo ktorej ich
predáva,
e) údaje o m ieste uloženia znehodnotených výrobkov obranného priem yslu, ktoré sú
predmetom žiadosti.
(8) Osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného
priemyslu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu,
podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa
znehodnotených výrobkov obranného priem yslu,
b) kategórie znehodnotených výrobkov obranného priem yslu, ktoré sú predmetom
zberateľskej činnosti zberateľa,
c) dátum vydania osvedčenia a číslo osvedčenia.
(9) Vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi je uvedený v prílohe č. 2 V ýnosu m inisterstva
č. 3/2011, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení
na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami
obranného priem yslu a o zm ene a doplnení niektorých zákonov.
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(9) Vzor m edzinárodného dovozného certifikátu je uvedený v prílohe č. 3 V ýnosu
m inisterstva Č. 3/2011, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a
osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s
výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČI. 25
Zamietnutie žiadosti, pozastavenie platnosti certifikátu, zrušenie povolenia, licencie,
certifikátu, osvedčenia o zápise, zánik povolenia
(1) Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie
s výrobkami obranného priem yslu sa zamietne, ak:

a na

sprostredkovateľskú

Činnosť

a) nie sú splnené podm ienky 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 záujm y Slovenskej republiky.
(2) Žiadosť o udelenie vývoznej alebo dovoznej licencie sa zam ietne, ak:
a) žiadateľ nesplnil podm ienky podľa § 16 zákona č. 392/2011 Z. z.,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickým i, bezpečnostným i záujm am i Slovenskej
republiky alebo je to v rozpore s m edzinárodným i záväzkam i, ktorými je Slovenská
republika viazaná.
c) neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení dovoznej alebo vývoznej
licencie a nezm enili sa skutočnosti, ktoré viedli k zam ietnutiu žiadosti.
(3) Pri globálnych transferových licenciách sa žiadosť o ich vydanie zam ietne, ak žiadateľ
nesplní podm ienky ustanovené v § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 392/2011 Z. z.
a pri individuálnych transferových licenciách podm ienky ustanovené v § 26 ods. 3 a 4
zákona č, 392/2011 Z. z., alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickým i alebo
bezpečnostným i záujm am i Slovenskej republiky.
(4) Odbor transferovú licenciu nevydá okrem prípadov uvedených v § 24 ods. 2 zákona
č. 392/2011 Z. z., ak:
a) dodávateľ alebo prijím ateľ je orgánom štátnej moci alebo súčasťou ozbrojených síl
Slovenskej republiky alebo niektorého členského štátu Európskej únie,
b) transfery
sú
realizované
Európskou
úniou,
Severoatlantickou
alianciou,
M edzinárodnou agentúrou pre atóm ovú energiu alebo inou m edzivládnou
organizáciou na plnenie ich úloh,
c) transfer je nevyhnutný na realizáciu spoločného zbrojného program u medzi
Slovenskou republikou a iným členským štátom Európskej únie,
d) transfer súvisí s hum anitárnou pomocou pri katastrofe alebo je darom v núdzi,
e) transfer je potrebný na opravu, údržbu, výstavu alebo predvedenie výrobkov
obranného priem yslu, ktoré sú vo vlastníctve orgánu štátnej moci alebo ozbrojených
síl Slovenskej republiky alebo niektorého členského Štátu Európskej únie alebo po
ukončení týchto činností alebo
í) sa prepravuje výrobok obranného priem yslu z iného členského štátu Európskej únie
cez územ ie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie a ide o
prepravu výrobkov obranného priemyslu, na ktorú bola vydaná licencia iným
Členským štátom Európskej únie, a nenastane skutočnosť, že tieto výrobky obranného
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priem yslu budú vyvezené z colného územ ia Európskej únie v rozpore
zahraničnopolitickým i alebo bezpečnostnými záujm am i Slovenskej republiky.

so

(5) Odbor pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa § 31 zákona Č. 392/2011 Z. z. na
žiadosť držiteľa, ak:
držiteľ certifikátu prestal spĺňať niektorú z podm ienok podľa § 31 ods. 1 zákona
č. 392/2011 Z. z. a o tejto skutočnosti bezodkladne inform oval m inisterstvo
hospodárstva,
b) držiteľ certifikátu navrhol spôsob a lehotu na odstránenie oznám eného nedostatku.

a)

(6) Odbor pozastaví platnosť certifikátu z úradnej povinnosti, ak m á dôvodné podozrenie, že:
a) držiteľ certifikátu prestal spĺňať podm ienky certifikácie alebo vývozy ním
uskutočnené budú v rozpore so zahraničnopolitickým i alebo bezpečnostným i
záujmam i Slovenskej republiky,
b) držiteľ certifikátu certifikovaný v inom Členskom štáte Európskej únie prestal spĺňať
podm ienky certifikácie,
c) držiteľ certifikátu certifikovaný v inom členskom Štáte Európskej únie nebude
rešpektovať podm ienky všeobecnej transferovej licencie alebo ak sa dom nieva, že
môže byť ohrozený verejný poriadok, bezpečnosť alebo bezpečnostný záujem
Slovenskej republiky.
(7) Odbor zruší povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, ak:
a) držiteľ povolenia poškodil zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujm y 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 zam ietnutí návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
f) držiteľ povolenia porušuje podm ienky určené v povolení alebo podm ienky podľa
zákona č. 3 9 2 /2 0 1 1 Z. z.,
g) držiteľovi povolenia bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priem yselnej
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 podm ienky 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 priem yslu alebo
v súvislosti s touto Činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo
m edzinárodné zm luvy a ostatné medzinárodné dokum enty, ktorým i je Slovenská
republika viazaná.
(9) Odbor zruší transferovú licenciu, ak:
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a) licencia bola vydaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickým i alebo bezpečnostným i záujm am i Slovenskej
republiky,
c) neboli dodržané podm ienky určené v udelenej transferovej licencii,
d) prijím ateľ prestal byť držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie.
(10) Odbor zruší certi fikát, ak:
a) začatím vyrovnacieho, konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči
držiteľovi certifikátu,
b) smrťou držiteľa certifikátu, ktorý je fyzickou osobou,
c) výmazom držiteľa certifikátu 20 živnostenského alebo obchodného registra,
d) ak bol certifikát vydaný 11a základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e) ak držiteľ certifikátu prestal spĺňať podm ienky ustanovené v § 30 ods. 1 a 3 zákona
č. 392/2011 Z. z„
t) 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.
(11)Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení povolenia, licencie a certifikátu podľa
odsekov7 7 —10 tohto Článku nem á odkladný účinok.
(1 ä) Odbor zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov
obranného priem yslu do 7 dní odo dňa, keď sa dozvedel, že zberateľ prestal spĺňať
podm ienky zápisu.
(12)
Povolenie na obchodovanie a na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkam i obranného
priemyslu zanikne:
a)
b)
c)
d)
e)

uplynutím doby platnosti,
zánikom držiteľa povolenia dňom podania žiadosti o vým az z obchodného registra,
dňom úm rtia alebo vyhlásenia za mŕtveho,
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
dňom právoplatnosti rozhodnutia o zam ietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
i) oznám ením o ukončení výkonu obchodovania s výrobkam i obranného priem yslu,
g) dňom vykonania zápisu nového povolenia na obchodovanie a povolenia na
sprostredkovateľskú činnosť udeleného rovnakej osobe do obchodného registra.

ČI. 26
Zmeny r licenciách
(1) Na základe písom nej žiadosti držiteľa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie môže
odbor vydať rozhodnutie o predĺžení doby jej platnosti najviac o dva roky alebo vydať
rozhodnutie o zm ene hodnoty výrobku obranného priemyslu.
(2) Odbor pri rozhodovaní o predĺžení transferových licencií postupuje podľa § 17 ods. 1 až
3 zákona č. 392/2011 Z. z. .
(3) Rozhodnutie o zm ene môže byť vydané až po zaplatení správneho poplatku a vykonaní
ZFK.
(4) Rozhodnutie o zm ene sa zasiela držiteľovi licencie elektronicky a zakladá sa do
elektronického spisu licencie.
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ČI. 27
Evidencia a registratúra
{1) Odbor vedie evidenciu:
a) žiadostí o vydanie povolení, licencií, certifikátov, osvedčení o zápise do registra
zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priem yslu, zam ietnutých žiadostí,
pozastavených certifikátoch podľa § 32 zákona č. 329/2011 Z.z. (elektronickou
formou, výnim očne fyzicky zakladaním do listinných adm inistratívnych spisov),
b) vydaných povolení, licencií, certifikátov, osvedčení o zápise do registra zberateľov
znehodnotených výrobkov obranného priem yslu, vyhlásení o konečnom užívateľovi
výrobkov
obranného
priem yslu
a m edzinárodných
dovozných
certifikátov
(elektronickou formou alebo fyzicky zakladaním kópií do adm inistratívnych spisov),
c) vrátených, zm enených a zrušených licencií (elektronickou form ou, ak neboli vydané
v listinnej podobe),
d) skutočne realizovaného m nožstva a ceny výrobkov obranného priem yslu zo záznam ov
uvedených na zadnej strane vrátenej licencie a zo štvrťročných hlásení elektronickou
formou.

PIATA ČASŤ
URČENÉ VÝROBKY - LICENCIE NA OBCHODOVANIE, POVOLENIA NA
PREPRAVU VÝBUŠNÍN, VYHLÁSENIA O KONEČNOM POUŽITÍ URČENÝCH
VÝROBKOV
ČI. 28
(1) Obchodovať s určeným i výrobkami, ktorých držba sa obm edzuje z bezpečnostných
dôvodov (ďalej len „určené výrobky'1) definovaným i v § 2 ods. 1 zákona Č. 144/2013 Z.z.
m ožno len na základe, v rozsahu a za podm ienok ustanovených tým to zákonom a v
rozhodnutí odboru o udelení licencie.
(2) Licencia sa nevyžaduje na:
a) transfer určených výrobkov, ktoré sú predm etom reklam ácie, okrem určených
výrobkov, ktorým i sú výbušniny a pyrotechnické výrobky,
b) tranzit určených výrobkov, ktorý trvá najviac tri pracovné dni,
c) transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov, ktoré majú neobchodný charakter,
d) obchodovanie s určeným i výrobkami na územ í Slovenskej republiky,
e) vývoz určených výrobkov, ktorými sú strelné zbrane, ich súčasti, hlavné časti, strelivo,
ktorých zoznam ustanovuje Príloha I nariadenia č. 258/2012 v prípadoch uvedených
v čl, 9 ods. 1 písm . a) a ods. 2 tohto nariadenia.

ČI. 29
Náležitosti žiadosti a zoznam príloh
(1) Náležitosti žiadosti na udelenie licencie upravuje zákon č. 144/2013 Z. z. v u st.§ 6.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle m inisterstva a v prílohe č. 1 a č. 2
k Výnosu m inisterstva SR č. 3/2013, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o udelenie
licencie na transfer určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo
dovoz určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo
globálnej licencie na vývoz určených výrobkov, vzor žiadosti o povolenie na transfer
určených výrobkov, vzor hlásenia o využití licencie a vzor vyhlásenia o konečnom použití
určených výrobkov.
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(2) Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú:
a) originál písom ných dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie preukazujúce skutočnosti
uvedené v § 3 odseku 2 a odseku 3 písm. d) až q) zákona č, 144/2013 Z.z.,
b) Čestné vyhlásenie žiadateľa, že umožní vykonávanie kontrol na m iestach a v objektoch, v
ktorých sa nachádzajú určené výrobky,
c) potvrdenie zhody vydané autorizovanou osobou alebo certifikát vydaný notifikovanou
osobou,
d) ďalšie doklady um ožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to odbor požiada.
(3) Povolenie na prepravu výbušnín v rámci Členských štátov Európskej únie (ďalej len
„povolenie na transfer výbušnín“) sa vydáva podľa ČI. 11 Sm ernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harm onizácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich
kontroly a R ozhodnutia Komisie o doklade o preprave výbušnín v rám ci Spoločenstva
(2004/388/ES) z 35. apríla 2004. Formulár žiadosti je stanovený v prílohe č. 4 výnosu
m inisterstva špecifikovaného v predchádzajúcom odseku.

ČI. 30
Konanie o udelenie licencie a vydanie povolenia na transfer výbušnín
(1) Pracovník R M odboru uskutočňuje prvotnú kontrolu doručených žiadostí z hľadiska ich
náležitostí, vytvára spisové obaly k jednotlivým žiadostiam , do ktorých vkladá jednotlivé
žiadosti a jej prílohy, vytlačí zoversi.gov.sk výpisy z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra žiadateľa a kontroluje úhradu správnych poplatkov.
(2) Na RM odboru je okrem evidencie žiadostí v program e FA B A SO FT každá žiadosť
o udelenie licencie na obchodovanie s určeným i výrobkam i zaevidovaná aj v systéme
„Úradné povolenie dovoz, vývoz“ (ďalej len „Ú PDV “ ), v ktorom pracovník RM odboru
pridelí jedinečné registračné číslo.
(3) V prípade žiadostí o udelenie vývoznej licencie zbraní a streliva pracovník RM odboru
vytlačí a založí do spisového obalu výpis z registra trestov žiadateľa (ak je žiadateľom
právnická osoba - osoby oprávnenej konať v jej mene). Pri každej žiadosti vyznačí na
spisovom obale zaplatenie/nezaplatenie správneho poplatku. N ásledne takto spracované
žiadosti elektronicky odosiela pracovníkovi sekretariátu odboru a vytvorené spisové
obaly so žiadosťam i a ich príloham i a odtlačenými pečiatkami ZFK mu fyzicky odovzdá,

ČI. 31
Podmienky a lehoty na udelenie licencie a vydanie povolenia
(1) Podmienkou udelenia licencie je:
a) písom ná žiadosť o udelenie licencie,
b) žiadateľ m á uzatvorenú zmluvu so zahraničným obchodným partnerom , ktorej
predm etom jc obchod s konkrétnym druhom , hodnotou a m nožstvom určených
výrokov,
c) žiadateľ je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na územ í Slovenskej
republiky.
(2) Licencia sa udelí rozhodnutím v lehote 60 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej
žiadosti o licenciu.
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(3) S licenciou na dovoz, vývoz a transfer výbušnín v rám ci Európskej únie m inisterstvo
vydá žiadateľovi povolenie na transfer výbušnín v troch exem plároch, alebo ho potvrdí
na troch exem plároch. Povolenie na transfer výbušnín sa vydá naj dlhšie 11a jeden rok
a platí vždy iba po dobu platnosti udelenej licencie.

ČI. 32
Náležitosti rozhodnutia o udelení licencie
( I ) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci žiadosti s uvedením ustanovenia právneho predpisu,
podľa ktorého sa rozhodlo, a ďalej obsahuje:
a) obchodné m eno a sídlo žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa m eno a miesto
podnikania,
b) identifikačné číslo žiadateľa,
c) evidenčné číslo licencie,
d) podpoložku kombinovanej nom enklatúry colného sadzobníka (ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto poriadku sa uplatňuje N ariadenie Rady (EH S) Č. 2658/87 z 23. júla
1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku),
e) názov a špecifikáciu určených výrobkov, ich množstvo alebo objem vyjadrený v
m erných jednotkách a celkovú hodnotu vyjadrenú v eurách,
f) názov krajiny, do ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov vykoná,
alebo krajiny, z ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov vykoná,
g) obchodné m eno a sídlo alebo meno a m iesto podnikania zahraničného obchodného
partnera a konečného užívateľa určených výrobkov, účel použitia určených výrobkov
u konečného užívateľa,
h) dátum vydania, dobu a podm ienky platnosti licencie.

ČI. 33
Zamietnutie žiadosti, zrušenie a zánik licencie
(1) Žiadosť o udelenie licencie alebo o zmenu licencie sa zam ietne, ak:
a) žiadateľ nesplnil podm ienky podľa § 6 ods. 2 až 11,
b) je to odôvodnené záujmam i podľa § 4 ods. 3 alebo o to požiadal niektorý členský štát
Európskej únie,
c) M ZVaEZ SR alebo Slovenská inform ačná služba vyjadrí nesúhlas s udelením licencie,
d) žiadateľ porušil v súvislosti s obchodovaním s určeným i výrobkam i v období
posledných troch rokov tento zákon a osobitné predpisy v oblasti obchodovania
s určeným i výrobkam i alebo m edzinárodnú zm luvu, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo by sa udelením alebo zm enou licencie také konanie um ožnilo,
e) žiadateľ o licenciu na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm . a)
prvom bode m á záznam v registri trestov,
i) žiadateľ o zm enu licencie nedodržal podm ienky uvedené v udelenej licencii tým, že
prekročil hodnotu alebo množstvo určených výrobkov povolené v uvedenej licencii,
alebo ak žiadateľ konal v rozpore s udelenou licenciou,
g) v čase rozhodovania o zm ene licencie uplynula platnosť údajov podľa § 6 ods. 3
a žiadateľ o zm enu licencie nedodržal lehotu alebo podm ienku odôvodnenia žiadosti
o zm enu, nepredložil platné údaje a doklady spolu so žiadosťou o zm enu,
h) neuplynuli tri roky od zam ietnutia žiadosti o udelenie licencie a nezm enili sa
skutočnosti, ktoré boh dôvodom na zam ietnutie žiadosti,
i) neuplynuli tri roky od zrušenia licencie podľa § 12 ods. 2 alebo
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j) v čase rozhodovania o zm ene licencie žiadateľ porušil pri obchodovaní s určenými
výrobkam i alebo v súvislosti s touto činnosťou povinnosti určené tým to zákonom .
(2) Licencia zanikne:
a) vyčerpaním povolenej hodnoty alebo m nožstva určených výrobkov uvedených
v licencii,
b) vrátením licencie m inisterstvu.
c) zrušením ,
d) uplynutím doby platnosti alebo
e) zánikom fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby.
(3) Odbor licenciu zruší, ak:
a)
b)
c)
d)
e)

licencia bola získaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
je to odôvodnené záujmam i podľa § 4 ods. 3 písm. b),
podm ienky na udelenie licencie neboli splnené,
neboli dodržané podm ienky uvedené v udelenej licencii,
o to v odôvodnených prípadoch v rámci svojej vecnej príslušnosti požiada orgán
kontroly z dôvodu, že držiteľ licencie počas posledných troch rokov porušil pri
obchodovaní s určeným i výrobkami alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne
záväzný právny predpis, medzinárodnú zmluvu, ktorým i je Slovenská republika
viazaná,
f) určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm . a) prvom bode nie sú označené podľa
osobitného predpisu alebo
g) strelné zbrane nie sú označené aspoň jednoduchým označením , ktoré um ožňuje
identifikáciu prvej krajiny dovozu v rámci Európskej únie, alebo v prípade, že strelné
zbrane nem ajú takéto označenie, jedinečným označením , ktorým sa identifikujú
dovezené strelné zbrane.

ČI. 34
Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov
(1) Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov potvrdí odbor dovozcovi,
prijímateľovi alebo držiteľovi licencie, ak o jeho potvrdenie požiadal dovozcu alebo
prijím ateľa zahraničný obchodný partner. Žiadateľ o jeho potvrdenie žiada po udelení
licencie. V zor sa nachádza na webovom sídle m inisterstva a je stanovený V ýnosom
m inisterstva SR č. 3/2013, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o udelenie licencie na
transfer určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz
určených výrobkov, vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej
licencie na vývoz určených výrobkov, vzor žiadosti o povolenie na transfer určených
výrobkov, vzor hlásenia o využití licencie a vzor vyhlásenia o konečnom použití
určených výrobkov.
(2) Ak vyhlásenie o konečnom použití dovozca, prijím ateľ alebo držiteľ licencie nevyužije,
¡e povinný ho vrátiť m inisterstvu do 15 kalendárnych dní od skončenia jeho platnosti
a uviesť dôvod nevyužitia.

ČI. ŕ35
Zmena a predĺženie licencie
{1) Odbor na základe písom nej žiadosti držiteľa licencie podanej najneskôr 30 kalendárnych
dní pred uplynutím doby jej platnosti
a) predĺži dobu jej platnosti iba raz a najviac o šesť mesiacov,
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b) zrnení hodnotu určených výrobkov, ak držiteľ licencie nevyčerpal m nožstvo určených
výrobkov uvedených v udelenej licencii; zvýšenie povolenej hodnoty je m ožné až
po zaplatení správneho poplatku vo výške príslušnej sadzby z rozdielu zvýšenej a
pôvodnej hodnoty,
c) zmení údaje na licencii o držiteľovi licencie alebo jeho zahraničnom obchodnom
partnerovi v prípade zmeny sídla alebo m iesta podnikania.
(2) Zm ena sa vykonáva písom ným rozhodnutím, ktoré sa pripája k originálu licencie a tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť, zasiela sa držiteľovi licencie doporučene poštou do vlastných
rúk.
(3) Zm ena môže byť vykonaná až po zaplatení správneho poplatku a vykonaní ZFK.

ČI. 36
Evidencia a registratúra
{1) Odbor vedie evidenciu:
a)
b)
c)
d)
e)

žiadostí o udelenie licencie a zmenu licencie,
zam ietnutých žiadostí o udelenie licencie,
pozastavených udelených licencií,
udelených a zrušených licencií,
povolení na transfer výbušnín a tieto evidencie na požiadanie poskytne Slovenskej
inform ačnej službe.

ŠIESTA ČASŤ
POVOLENIA NA DOVOZ OBMEDZENÝCH PREKURZOROV VÝBUŠNÍN
ČI. 37
(1) Odbor vydáva jednorazové povolenia na dovoz obm edzených prekurzorov výbušnín
(t.j. látok uvedených v prílohe I nariadenia Č. 98/2013 s koncentráciou vyššou ako je
zodpovedajúca prahová hodnota stanovená v tejto prílohe a zahŕňa zm es alebo inú látku,
v ktorej sa nachádza takáto látka uvedená na zoznam e s koncentráciou vyššou, ako je
zodpovedajúca prahová hodnota) uvedených v čl. 4 ods. 3 nariadenia Č. 98/2013 pre číena
širokej verejnosti (t. j. fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré nie sú spojené s jeho
obchodovaním , podnikaním alebo výkonom povolania) na základe Žiadosti.
(2) Pri rozhodovaní o vydaní jednorazového povolenia postupuje m inisterstvo podľa čl. 7
nariadenia č. 98/2013.

Čl. 38
Podanie žiadosti
(1) Žiadateľ (člen širokej verejnosti podľa článku 3 ods. 7 nariadenia č. 98/2013 starší ako 18
rokov) o jednorazové povolenie na dovoz obm edzených prekurzorov výbušnín
predkladá:
a) písom nú žiadosť, ktorej vzor sa nachádza na w ebovom sídle m inisterstva,
b) kópiu zm luvy na dovoz požadovaného m nožstva prekurzorov výbušnín.
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(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia číena Širokej verejnosti a číslo dokladu
totožnosti,
b) názov a m nožstvo obm edzeného prekurzora výbušnín alebo zm esi, v ktorej je
obsiahnutý, vrátane m iery jeho koncentrácie,
c) účel použitia obm edzeného prekurzora výbušnín,
d) dátum a m iesto dovozu obmedzeného prekurzora výbušnín.
(3) Člen širokej verejnosti je povinný pri dovoze obm edzeného prekurzora výbušnín
predložiť colném u úradu jednorazové povolenie na dovoz vydaný podľa tejto časti
poriadku.
(4) Pri rozhodovaní o jednorazovom povolení podľa tejto časti poriadku odbor zam ietne
žiadosť aj z dôvodov vzťahujúcich sa na zam ietnutie podozrivej transakcie podľa čl. 9
ods. 3 nariadenia č. 98/2013 ~ ak má dôvodné podozrenie, že navrhovaná transakcia
týkajúca sa jednej alebo viacerých látok uvedených v prílohách nariadenia č. 98/2013
alebo týkajúca sa zm esí či látok obsahujúcich tieto látky, je podozrivou transakciou
s ohľadom na všetky okolnosti, a najmä ak potenciálny zákazník:
a) zjavne nie je schopný opísať zamýšľané použitie látky alebo zm esi,
b) zjavne nepozná zam ýšľané použitie látky alebo zm esi alebo ho nevie vierohodne
vysvetliť,
c) zam ýšľa kúpiť látky v množstvách, kom bináciách alebo koncentráciách neobvyklých
pre súkrom né použitie,
d) nie je schopný predložiť doklad totožnosti alebo uviesť m iesto bydliska alebo
e) trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej čiastky v
hotovosti.

Čl. 39
Pozastavenie povolenia alebo zrušenie povolenia
(1) Odbor môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak m á dôvodné podozrenie, že
podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, už nie sú viac splnené.

SIEDMA ČASŤ
POVOLENIE NA VÝVOZ ALEBO DOVOZ DROGOVÝCH PREKURZOROV
ČI. 40
(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 N ariadenia Rady (ES)
č. 111/2005 z 22. decem bra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu
s drogovými prekurzonni medzi Spoločenstvom a tretími krajinami
(2) Vývoz určených látok, na ktorý je potrebné colné vyhlásenie, vrátane vývozu určených
látok, ktoré opúšťajú colné územ ie Európskej únie po ich um iestnení v slobodnom pásme
kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade po dobu najmenej 10 dní, podlieha
vývoznému povoleniu.

(3) Určenou látkou je každá látka uvedená v prílohe nariadenia Č. 111/2005, vrátane zm esí a
prírodných produktov obsahujúcich takéto látky, avšak s vylúčením liekov vym edzených
v smernici Európskeho parlam entu a Rady 2001/83/ES (3), farm aceutických prípravkov,
zmesí, prírodných produktov a ostatných prípravkov obsahujúcich určené látky, ak majú
také zloženie, že sa takéto látky nedajú ľahko použiť alebo získať ľahko aplikovanými
alebo ekonom icky výhodným i prostriedkami (ďalej aj len „drogový prekurzor“).
(4) Vývozné povolenie sa nevyžaduje, ak sa určené látky spätne vyvezú do 10 dní odo dňa
ich prepustenia do režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo um iestnenia
v slobodnom pásm e kontrolného typu ÍL V ývoz určených látok uvedených v kategórii 3
v prílohe nariadenia č. 111/2005 však podlieha vývozném u povoleniu len vtedy, ak sa
vyžaduje predvývozné oznám enie, alebo ak sa tieto látky vyvážajú do určitých krajín
určenia, ktoré sa ustanovia v súlade s postupom výboru podľa článku 30 ods. 2 nariadenia
é, 111/2005 s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň kontrolyT
(5) Dovoz určených látok uvedených v kategórii 1 v prílohe nariadenia č. 111/2005 podlieha
dovozném u povoleniu. D ovozné povolenie možno udeliť iba prevádzkovateľovi
usadeném u v Európskej únii. Dovozné povolenie sa však nevyžaduje, ak sa látky uvedené
v kategórii 1 vyložia alebo preložia, sú dočasne uskladnené, um iestnené v slobodnom
pásm e kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade, alebo sa prepustia do režim u tranzit
Spoločenstva.

ČI. 41
Žiadosti o povolenie a doba platnosti vydaného povolenia
(1) Náležitosti žiadosti pre konkrétne povolenie upravuje
a Čl. 21 (dovozné povolenie) nariadenia Č. 111/2005.

čl. 13 (vývozné povolenie)

(2) Súčasťou žiadosti musí byť:
a) povolenie vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv;
b) zm luva so zahraničnou osobou, ktorej predm etom je obchod s konkrétnym druhom,
hodnotou a m nožstvom , napr. kúpna alebo iná zm luva o dodávke tovaru;
rovnocenným dokladom pre tento účel m ôže byť aj faktúra, ktorá má náležitosti
zm luvy a je podpísaná oprávnenými osobami zm luvných strán, alebo potvrdená
objednávka s náležitosťam i zmluvy a podpísaná oprávneným i osobam i zm luvných
strán.
(3) Doba platnosti povolenia na vývoz alebo dovoz drogových prekurzorov, počas ktorej
musia určené látky opustiť (pri vývoze) colné územ ie Spoločenstva alebo vstúpiť (pri
dovoze) na colné územ ie Spoločenstva, nesm ie presiahnuť šesť m esiacov odo dňa jeho
vydania. Vo výnim očných prípadoch možno dobu jeho platnosti na požiadanie predĺžiť.
(4) Odbor m ôže 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 (IN CB) uvedený vo vykonávacích
nariadeniach a v nariadení č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu
s drogovými prekurzorm i medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

ČI. 42
Vydanie povolenia
(1) Odbor rozhodne o vydaní povolenia na vývoz alebo dovoz drogových prekurzorov
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v lehote do 15 pracovných dní odo dňa, kedy príslušný orgán považuje spis za úplný.
Táto lehota sa pri vývoze predĺži o dobu vykonania ďalšieho šetrenia podľa čl. 17
nariadenia č. í 11/2005.
(2) V ývozné povolenie sa vydáva podľa Prílohy III vykonávacieho nariadenia EU)
2015/1013 z 25. jú n a 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie
Európskeho parlam entu a Rady (ES) Č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie
Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými
prekurzorm i medzi Spoločenstvom a tretími krajinam i a obsahuje:
a) meno a adresu vývozcu, dovozcu v tretej krajine a ďalšieho prevádzkovateľa, ktoiý 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 osem m iestny číselný znak kombinovanej
nom enklatúry a názov každej určenej látky nachádzajúcej sa v zm esi alebo
v prírodnom produkte tak, ako je uvedený v prílohe osobitného predpisu,
c ) m nožstvo a hm otnosť určenej látky a v prípade zm esi alebo prírodného produktu
množstvo a hm otnosť 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 m iesto výstupu z colného
územ ia Spoločenstva a miesto vstupu do krajiny dovozu,
e) kópiu dovozného povolenia, ktoré vydala krajina určenia, ak to vyplýva
z dohody m edzi Spoločenstvom a treťou krajinou,
ľ) číslo licencie alebo registrácie prevádzkovateľa usadeného v Spoločenstve
prt určených látkach uvedených v kategórii 3, 2 alebo v kategórii 3 podľa prílohy
nariadenia č. 111/2005.
(3) Dovozné povolenie sa vydáva podľa Prílohy IV vykonávacieho nariadenia EÚ)
2015/3 013 z 25. jú n a 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie
Európskeho parlam entu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady
(ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými
prekurzormi m edzi Spoločenstvom a tretími krajinami a obsahuje:
a)

meno a adresu dovozcu, vývozcu v tretej krajine a ď alšieho zúčastneného
prevádzkovateľa a konečného príjemcu,
b) názov určenej látky podľa prílohy osobitného predpisu alebo v prípade zmesi alebo
prírodného produktu ich názov a osem m iestny číselný znak kom binovanej
nom enklatúry a názov každej určenej látky nachádza.)úcej sa v zm esi alebo
v prírodnom produkte tak, ako je uvedený v prílohe osobitného predpisu,
c) množstvo a hm otnosť určenej látky a v prípade zmesi alebo prírodného produktu
množstvo a hm otnosť a ak je to možné aj percentuálny podiel každej určenej látky
nachádzajúcej sa v nich,
d ) ak sú dostupné - inform ácie o preprave, ako je spôsob dopravy a dopravné prostriedky,
dátum a m iesto predpokladaného dovozu,
e) Číslo licencie alebo registrácie prevádzkovateľa usadeného v Spoločenstve pri
určených látkach uvedených v kategórii 1, 2 alebo v kategórii 3 podľa prílohy
nariadenia č. 111/2005.

ČL 43
Zamietnutie žiadosti o povolenie
(1) Odbor zam ietne žiadosť o povolenie na vývoz alebo dovoz drogových prekurzorov, ak
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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 v prípadoch podľa Čl. 17 nariadenia č. 111/2005 zistí, že dovoz
určených látok príslušné orgány krajiny určenia nepovolili.

ČI. 44
Pozastavenie platnosti povolenia alebo zrušenie povolenia
(ľ) Odbor môže dočasne pozastaviť platnosť p o v o len ia na vývoz alebo dovoz
drogových prekurzorov alebo ho zrušiť, ak existuje dôvodné podozrenie, že látky sú
určené na nedovolenú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok.

Čl. 45
Evidencia a registratúra
(1) Odbor vedie evidenciu:
a) vývozov a vývozcov určených látok do tretích krajín a dovozov a dovozcov určených
látok z tretích krajín,
b) prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami kategórie 1 a 2 alebo
vyvážajú určené látky kategórie 3 na základe kópií rozhodnutí o povolení alebo
registrácii vydaných Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v rozsahu údajov uvedených
v povolení alebo oznám ení o registrácii.

ÔSMA ČASŤ
POVOLENIE NA POUŽÍVANIE VYSOKO RIZIKOVÝCH
CHEMICKÝCH LÁTOK
ČI. 46
(1} Používať vysoko rizikové chem ické látky m ôže len právnická osoba, ak:
a) má povolenie na používanie vysoko rizikových chem ických látok vydané odborom ,
b) účely ich používania, počty objektov, v ktorých s používajú, a ich celkové m nožstvo
na územ í Slovenskej republiky sú v súlade s Dohovorom o zákaze vývoja, výroby,
hrom adenia a použitia chem ických zbraní a o ich zničení (ďalej len „dohovorí'),

Čl. 47
Náležitosti žiadosti o povolenie a zoznam príloh
(1) Žiadosť o povolenie musí obsahovať:
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ako aj
meno a priezvisko, m iesto 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 a prokuristu.
b} názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej množstvo, účel a spôsob používania a
údaje o je j konečnom určení.
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c) účel a charakteristiku výroby, ak ide o vydanie povolenia na výrobu alebo na
znovuuvedenie objektu do prevádzky,
d) účel dovozu alebo vývozu vysoko rizikovej chemickej látky alebo obchodu medzi
členskými štátm i s ňou,
e) navrhovanú dobu platnosti povolenia.
(3) K žiadosti o povolenie sa musí pripojiť:
a) údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného
zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
b) doklad o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu,
c) príslušná technická dokum entácia potrebná na plnenie dekfaračných povinností
Slovenskej republiky v súlade s dohovorom,
d) údaj z evidencie o používaných vysoko rizikových chem ických látkach, ak je žiadateľ
povinný viesť takúto evidenciu podľa § 26 zákona č. 129/1998 Z.z.,
e) vyhlásenie, že právnická osoba nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní,
f) doklad o účtovnej závierke, ktorý nie je starší ako tri m esiace od podania žiadosti,
okrem novo vzniknutej právnickej osoby, overený audítorom.
(4) Žiadosť o povolenie sa predloží, ak ide o povolenie výroby vysoko rizikových
chemických látok a uvádzanie objektov do prevádzky, najneskôr sedem m esiacov pred
predpokladaným začatím výroby; pri ostatných činnostiach, ako je výskum , vývoj,
spracovanie a spotreba vysoko rizikovej chemickej látky, plánovaných na nasledujúci rok
najneskôr štyri m esiace pred začiatkom kalendárneho roka, v ktorom sa m á vysoko
riziková chem ická látka používať.

ČL 48
Náležitosti povolenia a lehota na jeho vydanie
(1) Odbor rozhodne o vydaní povolenia na používanie vysoko rizikových chem ických látok
v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(2) Rozhodnutie o vydaní povolenia na používanie vysoko rizikových chem ických látok
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, m iesto trvalého pobytu, rodné
číslo a Štátne občianstvo zodpovedného zástupcu,
b) číslo povolenia (podľa zákona č. 129/1998 Z.z.),
c) predm et a rozsah podnikania, na ktoré sa povolenie vzťahuje,
d) druh a m nožstvo vysoko rizikovej chemickej látky, ktorá sa m á používať,
e) deň začatia používania vysoko rizikovej chemickej látky.

ČL 49
Zamietnutie žiadosti o povolenie
(1) Odbor zam ietne žiadosť
chemických látok, ak:

o vydanie povolenia na používanie vysoko

rizikových

a) nie sú splnené podm ienky 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 zam ietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
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c) to vyžadujú politické a bezpečnostné záujm y Slovenskej republiky.

ČI. 50
Zrušenie povolenia
( í ) Odbor zruší povolenie na používanie vysoko rizikových chem ických látok, ak:
a) holo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b ) držiteľ povolenia prestal spĺňať podm ienky vydaného povolenia,
c) to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujm y Slovenskej republiky,
d } bol vyhlásený konkurz alebo držiteľ povolenia vstúpil do likvidácie.
e) držiteľ povolenia opakovane porušil ustanovenia zákona č. 129/1998 Z. z.,
ľ) zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu a držiteľ povolenia
bezodkladne neustanovil nového zodpovedného zástupcu a nepožiadal odbor
o zmenu povolenia.
(2) V rozhodnutí o zrušení povolenia na používanie vysoko rizikových chem ických
látok odbor určí spôsob, akým sa má naložiť s vysoko rizikovou chem ickou 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, nem á odkladný účinok.

ČI. 51
Zmena údajov uvedených v rozhodnutí o vydaní povolenia
(1) Pri zm ene skutočností uvedených v udelenom povolení je držiteľ povinný písom ne
požiadať o zm enu povolenia bezodkladne po ich zistení. V žiadosti m usí uviesť
Číslo pôvodného povolenia a zdôvodniť zm eny, o čom doloží dôkazy.
(2) O dbor rozhodne o zm ene na základe odôvodnenej žiadostí držiteľa povolenia, ak
nastala zm ena skutočností, na základe ktorých sa povolenie vydalo.

ČI. 52
Zánik povolenia
{1) Povolenie na používanie vysoko rizikových chem ických látok zaniká
a ) zánikom držiteľa povolenia,
b ) oznám ením o skončení výkonu povolenej činnosti,
c J uplynutím doby platnosti povolenia.

Čt. 53
Dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a obchodovanie na území Slovenskej
republiky s vysoko rizikovými chemickými látkami
(1) Obchodovať s vysoko
republiky m ôže len

rizikovými

chem ickým i

látkami

na

územ í

Slovenskej

a) držiteľ povolenia na používanie vysoko rizikových chem ických látok udeleného
podľa zákona č. 129/1998 Z. z., ktorý je súčasne
b) držiteľ povolenia na obchodovanie s výrobkam i obranného priem yslu podľa
zákona č. 392/2011 Z. z. so špecifikáciou výrobkov obranného priem yslu VM 7.
(2) V yvážať a dovážať alebo obchodovať m edzi členským i štátmi vysoko rizikové
chem ické látky m ôže len držiteľ povolení podľa o d s e k u 1 tohto článku na základe
licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej
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látky.
(3) Vývoz a dovoz, obchod medzi členskými štátmi vysoko rizikovej chem ickej látky
držiteľom licencie je m ožný len do členských štátov O rganizácie pre zákaz chem ických
zbraní alebo z členských štátov tejto organizácie a len na výskum né, zdravotnícke,
farmaceutické alebo ochranné účely,
(4) Držiteľ povolenia požiada o udelenie licencie jednotlivo na každý dovoz alebo vývoz a
obchod medzi členským i štátmi vysoko rizikových chem ických látok 60 dní pred jeho
plánovaným uskutočnením .
(5) Vývoz m ožno uskutočniť len vtedy, ak sa preukázalo, že krajina určenia s dovozom
vysoko rizikovej chemickej látky súhlasí.
(6) Vyvážať, obchodovať m edzi členskými štátmi a dovážať vysoko rizikové chem ické látky
formou zásielok adresovaných úschovnému m iestu, colném u skladu alebo na adresu inej
osoby, ako je uvedená na licencii, je zakázané.
(7) Dovoz a obchod medzi členským i štátmi m ožno povoliť len v prípade, že celkové
množstvo vysoko rizikových chemických látok v priebehu kalendárneho roka na území
Slovenskej republiky nepresiahne 1 tonu.

6 . 54
Licencie na vývoz, obchod medzi členskými štátmi a dovoz vysoko rizikovej chemickej
látky
(1) Na konanie o udelení licencie na vývoz, o b c h o d m e d z i č le n s k ý m i š tá tm i a dovoz
vysoko rizikovej chem ickej látky sa vzťahuje zákon č. 392/2011 Z. z., ak zákon č.
129/1998 Z. z. neustanovuje inak.
(2) Písomnú žiadosť o udelenie licencie predkladá držiteľ povolenia na používanie vysoko
rizikovej chem ickej látky (ďalej len „žiadateľ“ ).
(3) Žiadosť o udelenie licencie predkladá žiadateľ na základe zm luvy o vývoze, obchode
medzi Členskými štátmi alebo dovoze vysoko rizikovej chem ickej látky uzatvorenej so
zahraničným partnerom .
(4) Žiadosť o licenciu obsahuje:
a) obchodné m eno a sídlo žiadateľa,
b) identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,
c) obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zm luvného
partnera,
d) číslo a dátum vydania povolenia na používanie vysoko rizikových chem ických látok,
e) Číslo, pripadne položku alebo podpoložku kombinovanej nom enklatúry colného
sadzobníka,
1) názov vysoko rizikovej chemickej látky a jej množstvo,
g) názov Štátu, z ktorého sa m á doviezť alebo do ktorého sa m á vyviezť vysoko riziková
chem ická látka alebo s ktorým sa má obchodovať medzi členským i štátmi s vysoko
rizikovou chem ickou látkou,
h) názov a sídlo konečného užívateľa a meno a priezvisko jeho štatutárneho zástupcu,
i) účel dovozu, obchodu m edzi Členskými štátm i alebo vývozu vysoko rizikovej
chemickej látky,
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j) navrhovanú dobu platnosti licencie,
k) miesto priechodu z colného územ ia Slovenskej republiky alebo na colné územie
Slovenskej republiky.
(5) K žiadosti o licenciu sa pri vývoze vysoko rizikovej chem ickej latky pripojí doklad o
konečnom užívateľovi potvrdený ústredným orgánom štátu konečného užívateľa nie starší
ako šesť m esiacov od dátum u jeho vydania.
(6) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje:
a) obchodné m eno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b) Číslo povolenia podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 129/1998,
c) položku colného sadzobníka dovážanej alebo vyvážanej vysoko rizikovej chemickej
látky,
d) názov vysoko rizikovej chemickej látky, jej m nožstvo a účel dovozu alebo vývozu,
e) krajinu pôvodu, obchodné meno a sídlo alebo m iesto podnikania zahraničného
zm luvného partnera a konečného užívateľa vysoko rizikovej chem ickej látky,
f) dobu platnosti licencie.
(7) Žiadateľ, ktorém u bola licencia udelená (ďalej len „držiteľ licencie'1), je povinný vrátiť
odboru prvopis rozhodnutia o udelení licencie, ktorá sa nevyužije, alebo na ktorej základe
sa splnil účel, na ktorý bola udelená, alebo ktorej platnosť sa skončila.
(8) Odbor zam ietne žiadosť o licenciu, ak žiadateľ nesplnil podm ienky ustanovené v § 18
zákona č. 129/1998 Z.z.
(9} Odbor odoberie licenciu rozhodnutím , ak:
a) licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b) je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostným i záujm am i Slovenskej
republiky,
c) zaniklo povolenie na používanie vysoko rizikových chem ických látok.
Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa písm. b) nem á odkladný účinok.

ČI. 55
Tranzit vysoko rizikových chemických látok
(1) Tranzit vysoko rizikových chemických látok cez územ ie 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 m iesto začiatku
a konca tranzitu. Zm ena m iesta začiatku alebo konca tranzitu sa vyznačí v povolení,
(2) K žiadosti o vydanie povolenia podľa predchádzajúceho odseku je prepravca povinný
doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu, ako aj
rozhodnutie krajiny vývozcu, že prepravca môže vysoko rizikovú chem ickú látku
prepravovať.
(3) Za tranzit sa nepovažuje preprava vysoko rizikových chem ických látok letecky bez
m edzipristátia lietadla na území Slovenskej republiky.
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DEVIATA ČASŤ
POVOLENIA NA VÝVOZ ALEBO DOVOZ TOVARU, KTORÝ MOŽNO POUŽIŤ
NA VYKONANIUE TRESTU SMRTI, MUČENIE ALEBO INÉ KRUTÉ, NEĽUDSKÉ
ALEBO PONIŽUJÚCE ZAOBCHÁDZANIE ALEBO TRESTANIE
ČI. 56
Zákaz a požiadavka vývozného povolenia
(1)
Zakazuje sa akýkoľvek vývoz a dovoz tovaru uvedeného v Prílohe II nariadenia č.
2059/125, ktorá zahŕňa tovar, ktorý nem á žiadne iné praktické využitie ako vykonanie trestu
smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, bez ohľadu na
pôvod takéhoto tovaru.
(2)

Zakazuje sa akýkoľvek tranzit tovaru uvedeného v Prílohe II nariadenia č. 2019/125.

(3)
Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať sprostredkovateľské služby v tretej
krajine, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v Prílohe II nariadenia č. 2019/125, bez ohľadu
na pôvod takéhoto tovaru.
(4)
Poskytovaleľovi technickej pomoci alebo sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať
v tretej krajine školenia, ktoré súvisia s použitím tovaru uvedeného v Prílohe II nariadenia č.
2019/125.'
(5)
Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu
vrátane partnerstva, bez ohľadu na to. či majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom
členskom štáte, vystavovanie alebo ponúkanie na predaj akéhokoľvek tovaru uvedeného v
Prílohe II nariadenia č. 2019/125 na výstave alebo veľtrhu v Únii, pokiaľ nie je preukázané,
žc vzhľadom na povahu výstavy alebo veľtrhu takéto vystavovanie alebo ponúkanie na predaj
nie je ani nevyhnutné, ani nepropaguje predaj alebo dodávku príslušného tovaru, akejkoľvek
osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine.
(6)
Zakazuje sa akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu
vrátane partnerstva, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom Členskom štáte a ktoré
predávajú alebo kupujú reklam ný priestor alebo čas na vysielanie reklam y v rám ci Únie,
akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského Štátu a ktorá
predáva alebo kupuje reklam ný priestor alebo čas na vysielanie reklam y v rám ci Únie, a
akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu zriadeném u alebo založeném u podľa
práva niektorého členského štátu, ktorý predáva alebo kupuje reklam ný priestor alebo čas na
vysielanie reklam y v rám ci Únie, predávať alebo kupovať od akejkoľvek fyzickej alebo
právnickej osoby, subjektu alebo orgánu v tretej krajine reklam ný priestor v printových
médiách alebo na internete alebo vysielací čas na reklam u v televízii alebo rozhlase, ktoré by
súviseli s tovarom uvedeným v prílohe II nariadenia č. 2019/125.
(7)
Pre každý vývoz tovaru uvedeného v Prílohe III nariadenia č. 2019/125 sa vyžaduje
povolenie bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.
(8)
Príloha III obsahuje ten tovar, ktorý m ožno použiť na účely mučenia alebo iného
krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, a to:
a) tovar, ktorý sa prvotne používa na účely presadzovania práva;
b) tovar, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu a technické vlastnosti predstavuje závažné
riziko použitia na m učenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie
alebo trestanie.
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(9)
Pre každý vývoz tovaru uvedeného v Prílohe IV nariadenia č. 2019/125 sa vyžaduje
povolenie, a to bez ohľadu na pôvod takéhoto tovaru.
(10)
Príloha IV obsahuje len tovar, ktorý by sa mohol použiť na účely vykonávania trestu
snu li a bol schválený alebo skutočne používaný na vykonávanie trestu sm rti v jednej alebo
viacerých tretích krajinách, ktoré nezrušili trest smrti,
(11) Zakazuje sa vykonávať tranzit tovaru uvedeného v prílohe IV, ak sa vie, že akákoľvek
časť zásielky je určená na použitie na vykonávanie trestu smrti v tretej krajine.
(12) Povolenie pri tovare podľa Prílohy III a IV nariadenia č. 2019/125 sa nevyžaduje pri
tranzite colným územ ím Európskej únie.
(13) Nariadením č. 2019/125 sa zavádza všeobecné povolenie Európskej únie na vývoz
v prípade určitých vývozov podľa prílohy V nariadenia č. 2019/125.

Či. 57
Žiadosť a konanie o povolenie
(1) Konanie o udelenie povolenia na vývoz tovaru, ktorý je uvedený v Prílohe III nariadenia
č. 2019/125 a ktorý môže byť použitý na obm edzenie pohybu ľudí, potláčanie nepokojov
alebo sebaobranu, a s ním súvisiacu technickú pom oc sa začína na základe písomnej
žiadosti žiadateľa, ktorej vzor sa nachádza na w ebovom sídle m inisterstva.
(2) Vývoz tovaru, ktorý m ôže byť použitý' na obm edzenie pohybu ľudí, potláčanie nepokojov
alebo sebaobranu a s ním súvisiacu technickú pomoc môže odbor povoliť po súhlasnom
vyjadrení M ZV aEZ SR.
(3) Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa predchádzajúceho odseku sú uvedené v v
§ 4 ods, 2 zákona č. 474/2007 Z. z..
(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 až 3 sú:
a) návrh na uzavretie zm luvy o budúcej zm luve o kúpe tovaru, zm luvy o pôžičke alebo
zm luvy o výpožičke alebo už uzavretá zm luva m edzi vývozcom alebo dovozcom
a jeho zm luvným partnerom z tretej krajiny s presnou špecifikáciou tovaru vrátane
uvedenia jeho m nožstva a súvisiacej technickej pomoci spojenej s uvedením tovaru
do činnosti;
b) potvrdenie o konečnom použití tovaru vyhotovené prijím ateľom tovaru, ktoré
obsahuje vyhlásenie, že tovar sa nepoužije na iný ako výstavný účel v múzeu.
(5) K vývozu alebo dovozu tovaru na výstavné účely sa vyžaduje súhlasné vyjadrenie
M inisterstva kultúry Slovenskej republiky a žiadateľ spolu so žiadosťou, ktorej vzor
s nachádza na w ebovom sídle ministerstva, predloží vyhlásenie od prijím ateľa, že tovar
vzhľadom na jeho historickú hodnotu sa použije na výstavné účely a bude zabezpečený
proti použitiu na iné ako výstavné účely.
(6) Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa predchádzajúceho odseku sú uvedené v
§ 3 ods. 2 zákona č. 474/2007 Z. z..
(7) K žiadosti podľa odseku 5 a 6 tohto článku treba doložiť:
a) návrh na uzavretie zm luvy o budúcej zm luve o kúpe tovaru, zm luvy o pôžičke alebo
zm luvy o výpožičke tovaru alebo už uzavretú zm luvu m edzi vývozcom alebo
dovozcom a jeho zm luvným partnerom z tretej krajiny s presnou špecifikáciou tovaru
vrátane uvedenia jeh o m nožstva a súvisiacej technickej pom oci spojenej s uvedením
tovaru do činnosti,
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b) potvrdenie o konečnom použití tovaru vyhotovené prijím ateľom tovaru, ktoré
obsahuje vyhlásenie, že tovar sa nepoužije na iný ako výstavný účel v múzeu.
(8) N a RM odboru sa žiadosti pridelí registračné Číslo v systém e U PD V , vloží sa do
spisového obalu a žiadosť sa odovzdá na sekretariát odboru.
(9) Určený referent odboru spracuje potrebné sprievodné dokum enty a žiadosť o stanovisko
pre M ZVaEZ SR a M inisterstvo kultúry Slovenskej republiky. O rgány kontroly podľa
predchádzajúcej vety sú povinné sa k žiadosti vyjadriť do 30 dní odo dňa jej doručenia,
ich zam ietavé vyjadrenia sú pre odbor záväzné.
(í Oj Ak niektorý z orgánov podľa predchádzajúceho odseku požiada m inisterstvo o predĺženie
term ínu na doručenie vyjadrenia (doloženie ďalších dokum entov), určený referent
vypracuje rozhodnutie o prerušení konania. Po odstránení nedostatkov uvedených
v rozhodnutí o prerušení konania sa žiadosť opätovne predkladá orgánom podľa
predchádzajúceho odseku na vyjadrenie.
(1 1) Po schválení žiadosti určený referent vypracuje rozhodnutie o udelení povolenia, zapíše
potrebné údaje o žiadateľovi, o vývoznom povolení do príslušného evidenčného systému
a predloží ho riaditeľovi odboru na podpis.
(12) Dovozcovi odbor vydá spolu s povolením aj m edzinárodný dovozný certifikát v prípade,
že o jeho vydanie požiada dovozcu dodávateľ z tretej krajiny; certifikát obsahuje údaje
zhodné s dovozným povolením,

ČI. 58
Rozhodnutie o povolení na výyoz alebo dovoz, neudelenie povolenia, odňatie povolenia
a platnosť povolenia
(1) Odbor neudelí povolenie, ak:
a) nie sú splnené podm ienky 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 podm ienky ustanovené v nariadení č.
2019/125,
b) vývozca alebo dovozca porušil v súvislosti s vývozom alebo dovozom nariadenie,
c) vývozom tovaru na obmedzenie pohybu ľudí sa ohrozia zahraničnopolitické
a bezpečnostné záujm y Slovenskej republiky alebo sa ohrozia ľudské práva v tretích
krajinách.
(2) O dbor odním e povolenie, ak:
a)
b)
c)
d)

dôjde k vým azu predm etu činnosti žiadateľa z obchodného registra,
žiadateľ oznám i skončenie výkonu činnosti žiadateľa,
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostným i záujm am i Slovenskej
republiky,
e) neboli dodržané podm ienky určené v udelenom povolení.

(3) Povolenia sa vydávajú na predpísanom tlačive podľa nariadenia č. 2019/125.
(4) Doba platnosti povolenia je od troch do dvanástich m esiacov, s m ožným predĺžením o 12
mesiacov.
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ČI. 59
Pozastavenie vývozu
(1) Odbor pozastaví vývoz tovaru na obm edzenie pohybu ľudí alebo zm ení vydané
povolenie do doby, kým zahraničnopolitická situácia v krajine určenia tovaru neumožní
povolený tovar prijať.

ČI. 60
Správny poplatok
(1)

Vydanie povolenia nepodlieha poplatkovej povinnosti.

ČI. 61
Evidencia
(1) Odbor vedie evidenciu žiadateľov o vývozné a dovozné povolenie.

DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. 62
(1) Povolenia, licencie, certifikáty, osvedčenia, vyhlásenia vydané podľa právnych predpisov
uvedených v tom to poriadku sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu
práv ani exekučném u konaniu, výkonu rozhodnutia, konkurzném u konaniu a dedičském u
konaniu.
(2) Tento poriadok je určený pre vnútornú potrebu m inisterstva a je procesným poriadkom
odboru, ktorý sa bude operatívne meniť a dopĺňať písom ným i dodatkam i v súlade so
zmenami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov,
na základe ktorých sa povolenia, licencie, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia vydávajú
alebo udeľujú.
(3) Zrušuje sa Licenčný a povoľovací poriadok M inisterstva hospodárstva Slovenskej
republiky, ktorý nadobudol účinnosť 21. septem bra 2012 v znení dodatku č. 1 a dodatku
č. 2.
(4) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho
Slovenskej republiky.

podpisu

m inistrom

hospodárstva

Ing. Richard Sulík
minister
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