
     (Zákon č. 39/2011 Z. z.)   

1
Identifikačné číslo/rodné číslo 2.  Číslo písomnosti žiadateľa 3. Požadovaná platnosť do

4. Údaje o mieste kontaktu

     Meno a priezvisko:

6. Vydávajúci orgán

(v prípade viacerých príjemcov tovaru vyplňte formulár 1b)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

8. Krajina pôvodu

9. Dodávateľská krajina

11. Členský štát súčasného alebo budúceho umiestnenia položiek

12. Členský štát zamýšľaného vstupu  do colného vývozného konania 

13. Krajina konečného určenia

1

16. Číslo v kontrolnom zozname  

18. Množstvo/počet položiek

19. Konečné použitie 20. Dátum na zmluve 21. Colné vývozné konanie 

       

22. Druh povolenia        22a. Celková hodnota

            

Vyhlásenie žiadateľa:

Dátum: Pečiatka

Žiadosť o udelenie povolenia (1)

1. Vývozca (2)  

   
   

   
   

  Ž
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     Telefón:

     Fax:

     E-mail:

5. Príjemca tovaru (2)

7. Agent/zástupca (2)

   (ak to nie je vývozca)
kód  (3)

kód  (3)

kód  (3)

10. Konečný užívateľ (2)    (ak ním nie je príjemca tovaru)                   
                                                      (v prípade viacerých konečných 
užívateľov vyplňte formulár 1c)

kód  (3)

kód  (3)

14. Opis položiek (počet príloh)
      v prípade viacerých položiek vyplňte prílohu (1a) a tu uveďte počet príloh

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

22b. Celkové množstvo a merná 
jednotka

Vyhlasujem, že mi nie sú známe skutočnosti, že tovar dvojakého použitia, o ktorého vývoz žiadam je alebo môže byť určený, v celku alebo čiastočne  na použitie v 
spojení s vývojom, produkciou, manipuláciou, prevádzkovaním, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo distribuovaním chemických, biologických 
alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, alebo s vývojom, produkciou, údržbou alebo  skladovaním riadených striel schopných 
upravovať takéto zbrane.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Meno, priezvisko, funkcia a podpis 
oprávnenej osoby:

(1) platí pre individuálne vývozné povolenie, rámcové vývozné povolenie a povolenie na prepravu v rámci Európskeho spoločenstva
(2) vyplniť v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a), b), c), g),  resp. § 13 ods. 2 písm. a), b), g) zákona č. 39/2011 Z. z.

(3) nariadenie Komisie (ES) č. 750/2005 z 18. mája 2005, o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu 
medzi členskými štátmi



       
                    

1a
2. Identifikačné číslo/rodné číslo
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14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

14. Opis položiek 16. Číslo v kontrol. zozname  

      

18. Množstvo a merná jednotka

   

Dátum:

Pečiatka

Meno, priezvisko a funcia oprávnenej osoby:

Podpis oprávnenej osoby:

Žiadosť o udelenie povolenia (1)

1. Vývozca     

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 

15. Kód harmonizovaného systému 
alebo kombinovanej nomenklatúry

17. Mena a hodnota 



                    

1b
2. Identifikačné číslo/rodné číslo
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5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

5. Príjemca tovaru 5. Príjemca tovaru

Dátum:

Pečiatka

Meno, priezvisko a funcia oprávnenej osoby:

Podpis oprávnenej osoby:

Žiadosť o udelenie povolenia (1)

1. Vývozca     

palka
Text napísaný písacím strojom

palka
Text napísaný písacím strojom

palka
Text napísaný písacím strojom

palka
Text napísaný písacím strojom

palka
Text napísaný písacím strojom

palka
Text napísaný písacím strojom



                    

1c
2. Identifikačné číslo/Rodné číslo
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10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

10. Konečný užívateľ 13. Krajina konečného určenia

Dátum:

Pečiatka

Meno, priezvisko a funcia oprávnenej osoby:

Podpis oprávnenej osoby:

Žiadosť o udelenie povolenia (1)

1. Vývozca     

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia

Kód krajiny 
konečného určenia


	Žiadosť (1)
	Príloha (1a) - opis položiek
	Príloha (1b) - príjemca
	Príloha (1c) - konečný užívateľ



