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VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 31. januára 1994,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného

obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o
nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v
znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č.

505/1992 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní
s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, v
znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 a v § 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky" nahrádzajú slovami
„Slovenskej republiky".

2. V § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. g) a v § 5 sa slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu"
v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v
príslušnom tvare.

3. V § 2 ods. 2, 3 a 4, § 4 ods. 3 písm. a) a d) a v § 4 ods. 4 písm. b) a d) sa slovo „česko-slovenský"
v príslušnom tvare nahrádza slovom „slovenský" v príslušnom tvare.

4. Príloha vyhlášky sa nahrádza prílohou č. 1 tejto vyhlášky.1) Prílohy 2, 3, 4 a 5 vyhlášky sa
nahrádzajú prílohami č. 2, 3, 4 a 5 tejto vyhlášky.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ján Ducký v. r.
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vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
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Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA ŽIADOSŤ O POVOLENIE DOVOZU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONTROLOVANÉHO TOVARU
BRATISLAVA

1. Názov a adresa slovenského dovozcu IČO 2. Názov a adresa zahraničného vývozcu 

 

 

3. Názov a adresa konečného IČO 4. Výrobca (názov firmy a štátu) 

užívate¾a  

 

5. Prepúš�ajúca colnica 6. Miesto colného konania

7. Podrobný opis  kontrolovaného tovaru Klasifikačné
číslo

Položka colného
sadzobníka

Množstvo Hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Celkové množstvo a hodnota  

8. Umiestnenie  

9. Účel použitia

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Ďalej vyhlasujem, že špecifikovaný kontrolovaný tovar sa dovezie do SR,
bude sa používa� na uvedený účel a nevyvezie sa ïalej bez povolenia MH SR, že orgánom colnej správy, ktoré môžu by�
sprevádzané orgánmi štátu výroby alebo štátu dodávate¾a, umožním kontrolu umiestnenia a využívania tovaru za účelom
zistenia, či je v súlade s údajmi udelenej licencie alebo údajmi na licencii štátu výroby alebo štátu dodávate¾a, že údaje
o kontrolovanom tovare neoznámim žiadnej osobe zo štátu, do ktorého je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný
na splnenie podmienok kontrolného režimu, že nie som zmluvne viazaný povinnos�ou postupova� do zahraničia technológie
alebo informácie o nich.
Som si vedomý, že porušenie podmienok nakladania s niektorými druhmi tovaru a technológií a ich kontroly ustanovených
zákonom č. 547/1990 Zb. možno postihnú� pod¾a Trestného zákona.

Podpis a pečiatka dovozcu
Meno (strojom)

Dátum

Podpis a pečiatka konečného užívate¾a
Meno (strojom)

Dátum

10. Ref. žiadate¾a Meno Tel. Fax  
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vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
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Príloha č. 3
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA ŽIADOSŤ O POVOLENIE VÝVOZU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONTROLOVANÉHO TOVARU
BRATISLAVA

1. Názov a adresa slovenského vývozcu IČO 2. Názov a adresa zahraničného dovozcu 

 

 

3. Názov a adresa konečného užívate¾a 4. Výrobca a štát pôvodu

 

 

5. Prepúš�ajúca colnica 6. Miesto colného konania

7. Číslo dovozného povolenia  

8. Podrobný opis  kontrolovaného tovaru Klasifikačné
číslo

Položka colného
sadzobníka

Množstvo Hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové množstvo a hodnota
 

9. Účel použitia

Podpis a pečiatka vývozcu
Meno (strojom)

Dátum

10. Ref. žiadate¾a Meno Tel. Fax  
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Príloha č. 4
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
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Príloha č. 4
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY UŽÍVATE¼A ALEBO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY INÉHO NAKLADANIA S KONTROLOVANÝM TOVAROM
BRATISLAVA

1. Názov a adresa vývozcu 2. Názov a adresa dovozcu IČO  

 

 

3. 4. Názov a adresa užívate¾a IČO  

 

 

5. Názov a adresa nového užívate¾a1) IČO 6. Iné zmeny (napr. číslo povolenia predchádzajúcej zmeny)

7. Podrobný opis  kontrolovaného tovaru Klasifikačné
číslo

Položka colného
sadzobníka

Množstvo Hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Celkové množstvo a hodnota  

8. Umiestnenie  

9. Účel použitia

10. Dôvod zmeny

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Ďalej vyhlasujem, že špecifikovaný kontrolovaný tovar sa dovezie do SR,
bude sa používa� na uvedený účel a nevyvezie sa ïalej bez povolenia MH SR, že orgánom colnej správy, ktoré môžu by�
sprevádzané orgánmi štátu výroby alebo štátu dodávate¾a, umožním kontrolu umiestnenia a využívania tovaru za účelom
zistenia, či je v súlade s údajmi udelenej licencie alebo údajmi na licencii štátu výroby alebo štátu dodávate¾a, že údaje
o kontrolovanom tovare neoznámim žiadnej osobe zo štátu, do ktorého je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný
na splnenie podmienok kontrolného režimu, že nie som zmluvne viazaný povinnos�ou postupova� do zahraničia technológie
alebo informácie o nich.
Som si vedomý, že porušenie podmienok nakladania s niektorými druhmi tovaru a technológií a ich kontroly ustanovených
zákonom č. 547/1990 Zb. možno postihnú� pod¾a Trestného zákona.

Podpis a pečiatka užívate¾a
Meno (strojom)

Dátum

Podpis a pečiatka nového užívate¾a
Meno (strojom)

Dátum

10. Ref. žiadate¾a Meno Tel. Fax  

*) Vypĺňa sa len v prípade zmeny užívate¾a.
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Príloha č. 5
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.
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Príloha č. 5
vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

ÚSTREDNÁ COLNÁ SPRÁVA CERTIFIKÁT O OVERENÍ DODÁVKY
MIEROVÁ 23
815 11 BRATISLAVA

1. Názov a adresa vývozcu 2. Názov a adresa dovozcu IČO  

 

 

 

3. Číslo dovozného povolenia 4. Výrobca (názov firmy a štátu) 

 

 

5. Podrobný opis  kontrolovaného tovaru Klasifikačné
číslo

Položka colného
sadzobníka

Množstvo Hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové množstvo a hodnota
 

6. Účel použitia

7. Prepúš�ajúca colnica 8. Miesto a dátum colného konania

Týmto dokladom sa potvrdzuje, že uvedený 
tovar bol prepustený na územie Slovenskej 
republiky v súlade s colnými predpismi.

Podpis a pečiatka colnice

Dátum
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1) Príloha č. 1 sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov a vydáva sa ako publikácia
pod názvom „Zoznam tovarov a technológií, ktoré podliehajú kontrolnému režimu".
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