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VZOR                                                                           

OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY Z INÉHO 
ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU, CEZHRANIČNEJ 

PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 
VÝVOZU  

 
Rok:                       

Štvrťrok: 
 
 
         List č.: 
Počet listov: 
 
 
ORGANIZÁCIA                                                                                                          PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 
  IČO          
Obchodné meno: Názov: 

Adresa 
Ulica: 
Obec:                                              PSČ: 

Adresa 
Ulica: 
Obec:                                               PSČ: 

Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                          Fax: 
e-mail:                                            URL: 

Zodpovedná osoba 
Meno a priezvisko: 
Telefón:                                           Fax: 
e-mail:                                             URL: 

Dátum  Dátum 
                        
  

                 ------------------------------------------------------- 
                  Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis  

                ------------------------------------------------------- 
                 Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis    

 
NÁZOV VÝROBKU 

Dátum Množstvo výrobku (t/ks*) IČO, obchodné meno 
 výroba vývoz dovoz 

dovoz z toho vývoz 
(reexport) 

1 2 3 4 5 6 
      

*Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo  v kusoch. 

VYPLNÍ ÚRAD 

Odtlačok pečiatky:           
          

Evidenčné číslo:  

Dátum doručenia: 

Doklad za úrad overil: 
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NÁZOV VÝROBKU 

Dátum Množstvo výrobku (t/ks*) IČO, obchodné meno 
 výroba vývoz dovoz 

dovoz z toho vývoz 
(reexport) 

1 2 3 4 5 6 
      

Spolu:      

*Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch. 
 
    
Zodpovedná osoba: 
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Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY 
Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU, 
CEZHRANIČNEJ PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY A VÝVOZU  

Do tlačiva sa údaje o výrobkoch, za ktoré sa podáva ohlásenie, zapisujú priebežne tak, ako vznikajú 
v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité 
obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne podľa možnosti zodpovednou 
osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o cezhraničnú prepravu na 
územie Slovenskej republiky, dovoz, cezhraničnú prepravu z územia Slovenskej republiky a vývoz, do 
tlačiva sa zapisuje množstvo prepraveného výrobku. Ak sa podáva ročné ohlásenie, údaje sa zapisujú 
súhrnne za rok. 

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie. 

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie (nevypĺňa sa, ak ido o výrobky, pre ktoré 
sa vyžaduje iba ročné ohlásenie). 

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, resp. 
Recyklačný fond a ministerstvo. 

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva.  

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva. 

ORGANIZÁCIA 
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako 
osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest. 
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.  
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie. 
Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je 
zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich 
meno, priezvisko, dátum a podpis. 
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD 
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná 
s organizáciou. 
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie. 
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne. 
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, 
fax, e-mail, adresa URL. 
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva. 
 
Názov výrobku – uvedie sa názov vyrobeného alebo prepraveného výrobku. Ak sa vyrába alebo 
prepravuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie na samostatnom tlačive. 
Dátum – uvedie sa dátum výroby, cezhraničnej prepravy výrobku na územie Slovenskej republiky, 
dovozu, cezhraničnej prepravy výrobku z územia Slovenskej republiky a vývozu výrobku. 
Množstvo výrobku – uvedie sa v tonách. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze, 
cezhraničnej preprave na územie Slovenskej republiky menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje 
na nulu. Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch. 
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Výroba – uvedie sa hmotnosť vyrobeného výrobku v tonách. 
Vývoz – uvedie sa hmotnosť vyvezeného  (cezhraničná preprava z územia Slovenskej republiky, 
vývoz) výrobku v tonách. 
Dovoz – stĺpec je rozdelený na 2 časti. V stĺpci č. 4 sa uvedie hmotnosť dovezeného (cezhraničná 
preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz) výrobku v tonách. V stĺpci č. 5 sa uvedie hmotnosť 
výrobku, ktorý bol z dovezeného (cezhraničná preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz) 
výrobku uvedeného v stĺpci č. 4 následne vyvezený (cezhraničná preprava z územia Slovenskej 
republiky, vývoz) v tonách. 
IČO, obchodné meno – ak ido o prepravu, uvedie sa IČO a obchodné meno organizácie, od ktorej, 
resp. do ktorej bol výrobok prepravený. U fyzických osôb sa uvedie meno, priezvisko a miesto ich 
trvalého pobytu. 
Spolu – uvedie sa súčet všetkých položiek podľa stĺpcov č. 2 - 5 za príslušný štvrťrok alebo za rok ( 
ak ide o výrobky, pre ktoré sa vyžaduje iba ročné ohlásenie). 
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