
Príloha G
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O UDELENIE VÝVOZNEJ/DOVOZNEJ LICENCIE ZBROJÁRSKEJ TECHNIKY

Číslo:                     Dňa:

A.  Údaje o zbrojárskej technike
 1. Názov zbrojárskej techniky:

 2. Položka colného sadzobníka:

 3. Špecifikácia zbroj. techniky:

 4. Účel použitia:

 5. Množstvo: 6. Jednotková cena:

 7. Cena v OP: 8. FCO slovenská hranica:

B.  Údaje o výrobcovi (tuzemskom dodávate¾ovi) vyvážanej/dovážanej zbrojárskej techniky
 1. Názov: IČO: DIČ:

 2. Úplná adresa: Štát:

 3. Telefón: Fax/telex:

C.  Údaje o vývozcovi/dovozcovi zbrojárskej techniky
 1. Úplný názov: IČO: DIČ:

 2. Úplná adresa vývozcu:

 3. Telefón: Fax/telex:

 4. Povolenie, ak sa vyžaduje:

D.  Údaje o zahraničnom partnerovi
 1. Úplný názov/meno:

 2. Štát:

 3. Úplná adresa:

 4. Telefón: Fax/telex:

 5. Číslo licencie, príp. iného oprávnenia alebo dokumentu:

E.  Údaje o konečnom užívate¾ovi
 1. Názov:

 2. Štát:

 3. Úplná adresa konečného užívate¾a:

 4. Telefón: Fax/telex:

 5. EUC: Dátum vystavenia:

F.  Údaje o obchodnom prípade
 1. Číslo zmluvného dokumentu:

 2. Dodacie podmienky:

 3. Adresa prepúš�acej colnice:

 4. Druh dodávky:

 5. Dátum predpokladaného odoslania/prijatia zásielky:

 6. Platnos� licencie do:

 7. Platobné podmienky:
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G. Ďalšie údaje

 Organizácia podpísaná svojím štatutárnym zástupcom žiada o vývoznú/dovoznú licenciu pod¾a úda-
jov uvedených v tejto žiadosti v súlade s priloženými dokladmi a vyhlasuje, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a že si je vedomá postihu v prípade ich nepravdivosti.

 Zároveň sa oprávnená organizácia zaväzuje Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky po
uskutočnení vývozu/dovozu na základe tejto licencie odovzda� formou hlásenia základné údaje o reali-
zácii uvedeného vývozu/dovozu (výkaz ZO, MH SR, V3-04 štvr�ročne, do 25. dňa nasledujúceho me-
siaca).

Dátum:

Podpis oprávnenej osoby  

Poznámky MH SR: Prijal dňa: Kontroloval:

Rozhodnutie:
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VYSVETLIVKY K ŽIADOSTI

A 1, 2 Názov a položku colného sadzobníka materiálu - uvádza� pod¾a harmonizovaného systému.

A 3 Špecifikácia zbrojárskej techniky - uvies� údaje, ktoré bližšie charakterizujú vyvážanú 
zbrojársku techniku.

A 4 Účel použitia - uvies� približný spôsob použitia v armáde, bezpečnostných zložkách, 
vo výrobe, na zberate¾ské účely, kompletizáciu, iné nešpecifikované použitie.

A 5 Uvádza� množstvá zodpovedajúce určenej mernej jednotke, pokia¾ je licencovaná položka 
množstvová (kg, ks, komplety, sady a pod.), ak je položka hodnotová - nevypĺňa�.

A 7 Hodnota - uvádza� v Sk OP v prepočte pod¾a platného kurzu ku dňu vyplnenia žiadosti.

A 8 Uvádza� FCO slovenská hranica Sk.

D 5 Oprávnenie zahraničného kontrahenta - uvies� názov oprávnenia (licencie a pod.) 
vystaveného orgánmi krajiny kontrahenta a kto oprávnenie vydal.

E 5 EUC (End User Certificate) - uvies� číslo certifikátu a kto certifikát vydal.

F V každom kontrakte musí by� zahrnutá antireexportná doložka.

F 3 Adresa príslušnej colnice - uvies� adresu colnice prechodu.

F 4 Druh dodávky - priamy predaj, konsignácia, spätné odoslanie, náhradná zásielka, zásielka 
zadarmo, vzorky, dar, priamy vývoz, reexport, vývoz na spracovanie/po spracovaní, vývoz 
v rámci plnenia MÚD (medzinárodných úverových dohôd), vývoz v rámci kooperácie a pod.

F 5 Dátum predpokladaného prijatia (odoslania) - uvies� približný termín.
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