
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA POUŽITIE MINERÁLNEHO OLEJA 
A VYDANIE ODBERNÉHO POUKAZU  NA ROK ............... 

 
 podľa § 46u ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno (PO) / 
Meno a priezvisko (FO) 

 

Adresa sídla (PO) / 
trvalého pobytu (FO) 

Adresa prevádzky 
 

ulica       číslo 
PSČ   obec 
 

IČO, DIČ, IČ DPH  

Tel. a e-mail na kontaktnú 
osobu 

 

Druh daňovo zvýhodneného minerálneho 
oleja 

Propán / Propán-Bután 

Kód kombinovanej nomenklatúry Propán 2711 12 94                        Propán-bután 2711 19 00 

Predpokladané množstvo ročnej spotreby 
v litroch alebo kilogramoch 

 

Účel použitia                                            
daňovo zvýhodneného minerálneho oleja  

 

  

Identifikačné údaje dodávateľa 

Názov Flaga, spol. s r. o. 

Adresa 

ulica Šenkvická       číslo 14/R 
 
PSČ 902 01  obec Pezinok 
 

Odberné miesto1 - 

IČO alebo DIČ IČO: 34116940, DIČ: 2020361123 

Evidenčné/registračné 
číslo dodávateľa 

registračné číslo: SK52001000057, evidenčné číslo: 520011000007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby 
(mená a priezviská oprávnených osôb) 
 
 
 

 
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. 
 
Dátum:                                                                 ............................................................. 
                                                          pečiatka a podpis(y) 

 
 
 
 

 
1 vypĺňa sa iba v prípade, ak je odlišné od adresy dodávateľa 



UŽÍVATEĽSKÝ PODNIK  
(§11 zák. č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja) 

 

 

        Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. 
Osoba, ktorá chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na 
použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“). Osoba, ktorá chce odoberať 
daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať o vydanie odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 
neustanovujú inak alebo ak nebude postupovať podľa § 15 ods. 1 písm. b). Užívateľský podnik je oprávnený používať 
daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účel použitia uvedený v povolení na použitie a odoberať tento minerálny olej 
len na základe odberného poukazu. Povolenie na použitie sa vyžaduje aj pri použití preukázateľne zdaneného 
minerálneho oleja užívateľským podnikom na účely použitia podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 uvedené v tomto 
povolení, ak užívateľský podnik postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b). 
 

Prílohy k žiadosti 
 
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom 
osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, 
b) technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis 
spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, 
c) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka 
alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho 
spotreby takým zariadením, 
d) technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť 
ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, 
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je 
žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto 
právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných 
orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 8 písm. e), 
f) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom (podľa § 11 ods. 8 
písm. c) 
 
V zmysle § 11 ods. 8 písm. c) nesmie mať voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne 
prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo 
majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6, a ani 
osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so 
žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti podľa odseku 6 nedoplatky na dani, 
ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené 
 
      Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v 
žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 8, colný úrad 
vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v 
povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a) a b) a účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja 
podľa odseku 6 písm. c). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  

ÚDAJE POTREBNÉ K VYŽIADANIU VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV Z GP SR 
 

1. Rodné priezvisko 
 
 

4. Dátum narodenia 8. Rodné číslo 

2. Meno 
 
 

5. Miesto narodenia 9. Pohlavie 10. Štátne 
občianstvo 

3. Terajšie priezvisko 
 
 

6. Okres narodenia v SR alebo štát 
narodenia 

11. Číslo obč. preukazu/pasu 

 
 

7. Trvalé bydlisko 
 
 

 

   

12. Priezvisko otca 
 
 

14. Rodné priezvisko matky  

13. Meno otca 
 
 

15. Meno matky  

 
 

16. Priezvisko matky 
 
 

 

 

ÚDAJE POTREBNÉ K VYŽIADANIU VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV Z GP SR 
 

1. Rodné priezvisko 
 
 

4. Dátum narodenia 8. Rodné číslo 

2. Meno 
 
 

5. Miesto narodenia 9. Pohlavie 10. Štátne 
občianstvo 

3. Terajšie priezvisko 
 
 

6. Okres narodenia v SR alebo štát 
narodenia 

11. Číslo obč. preukazu/pasu 

 
 

7.Trvalé bydlisko 
 
 

 

   

12. Priezvisko otca 
 
 

14. Rodné priezvisko matky  

13. Meno otca 
 
 

15. Meno matky  

 
 

16. Priezvisko matky 
 
 

 

 
 



Príloha č. 2 Žiadosti o vydanie povolenia na použitie minerálneho oleja a vydanie odberného poukazu na rok.... 
(vypĺňa sa iba v prípade užívateľského podniku podľa § 11 ods. 3 písm. c zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov) 

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  



 

 

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  

Identifikačné údaje odberateľa 

Názov  

Adresa 

ulica       číslo 
 
PSČ   obec 
 

Odberné miesto (vypĺňa sa 

iba v prípade, ak je odlišné od 
adresy dodávateľa) 

 

Predpokladané množstvo 
ročnej spotreby v 
kilogramoch 

 

IČO alebo DIČ  


