
 

 

 
 
Úvod 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup colných orgánov pri vykonávaní colného dohľadu pri tovare prepravovanom 
potrubím alebo vedením.   

 
1. oddiel Základné právne predpisy a vymedzenie základných pojmov 
 

(2) Toto nariadenie vychádza z nasledujúcich právnych predpisov: 
a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 

Únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný kódex“), 
b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Delegované nariadenie“), 

c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“), 

d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 341/2016 z 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, 
keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie o prechodných ustanoveniach“), 

e) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Colný zákon“), 

f) vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 161/2016 Z. z.“), 
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g) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“). 

 
2. oddiel Preprava ropy  
 

(3) Prepravu ropy potrubím zabezpečuje ropovodný systém, ktorý je napojený na ropovod Družba (na Ukrajine 
a v Českej republike) a ropovod Adria (v Maďarskej republike), a ktorý prevádzkuje spoločnosť Transpetrol, a.s. 
Bratislava (ďalej len „Transpetrol“).  

(4) Colným orgánom príslušným na vykonávanie colného dohľadu, a ktorý sleduje dovoz, vývoz a tranzit ropy cez územie 
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) je Colný úrad Bratislava, v ktorého územnom obvode má sídlo Transpetrol. Colný 
úrad Bratislava zabezpečuje vyhodnocovanie zasielaných dokladov a údajov so zameraním na zistenie možného úniku 
ropy colnému dohľadu. 

(5) Pri preprave ropy bude Transpetrol na zabezpečenie colného dohľadu v súlade s ustanoveniami článkov 134, 135 a 137 
až 140 Colného kódexu predkladať Colnému úradu Bratislava doklady o preprave ropy (ďalej len „mesačné prehľady“) 
za uplynulý mesiac, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, a to: 
a) doklad pre fakturáciu ropy do SR, 
b) pohyb ropy na území SR – tranzity, 
c) pohyb ropy na území SR pre Českú republiku, 
d) pohyb ropy na území SR pre SR, 
e) prehľad prepravy ropy, 
f) príjem ropy podľa nákupcov z Ruska.  
Mesačné prehľady bude Transpetrol predkladať do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

(6) V prípade prepravy ropy do SR železničnou alebo cestnou dopravou a jej následným prečerpávaním v stáčacom 
termináli z cisterien do ropných nádrží a potom do ropovodu bude zainteresovanými stranami vyhotovený a podpísaný 
protokol, ktorý bude dôkazom o tom, že ropa sa nachádza v ropovode. Tento protokol bude do piatich pracovných dní 
po podpísaní predložený Colnému úradu Bratislava.  

(7) Na proces prečerpávania dohliada príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode sa prečerpávanie vykonáva. Tento 
colný úrad oznámi Colnému úradu Bratislava v dostatočnom časovom predstihu začiatok prečerpávania ropy z nádrže 
do ropovodu.     

(8) Údaje o prečerpanom množstve ropy colný úrad, v ktorého územnom obvode sa prečerpávanie vykonáva, bezodkladne 
zašle (faxom alebo elektronickou poštou) Colnému úradu Bratislava.    

(9) Colný úrad Bratislava po zistení množstva prečerpanej ropy z mesačných prehľadov zasielaných Transpetrolom porovná 
tieto údaje s údajmi o množstve prečerpanej ropy, ktoré dostal od colného úradu, v ktorého územnom obvode sa 
prečerpávanie vykonalo.   

(10) Colný úrad Bratislava vykoná každoročne do 31. marca porovnanie údajov z mesačných prehľadov poskytnutých 
Transpetrolom s údajmi zasielanými v zmysle odseku 9 tohto nariadenia. Taktiež môže Colný úrad Bratislava požiadať 
odbor spotrebných daní FR SR o údaje o dovoze ropy, ktoré sú zasielané jednotlivými colnými úradmi v zmysle 
nariadenia prezidenta finančnej správy o pravidelnom hlásení dovozu a dodávok ropy.  

(11) Colný úrad Bratislava vykoná v zmysle § 12 Colného zákona v Transpetrole raz za dva roky kontrolu po prepustení.   

 
3. oddiel Preprava plynu 
 

(12) Prepravu plynu potrubím zabezpečuje plynárenská sústava, ktorú operatívne riadi spoločnosť Eustream, a.s. Bratislava 
(ďalej len „Eustream“). Eustream zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri dovozoch, vývozoch a tranzitoch plynu do 
a zo zahraničia. 

(13) Plynárenská sústava je tvorená Medzištátnym plynovodom Bratstvo (ďalej len „MŠP“), ktorým sa prepravuje plyn určený 
pre SR a tranzitným plynovodom (ďalej len „TP“), ktorým sa prepravuje plyn do SR a plyn tranzitujúci cez územie SR. 

(14) Hraničné preberacie stanice sú pre MŠP v Ruskej a pre TP vo Veľkých Kapušanoch, Lanžhote (Česká republika), 
Baumgartene (Rakúsko) a v Brodskom. 
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(15) Colným orgánom príslušným na vykonávanie colného dohľadu je Colný úrad Bratislava, v ktorého územnom obvode má 
sídlo Eustream. Colný úrad Bratislava sleduje dovoz, vývoz a tranzit plynu cez územie SR a zabezpečuje 
vyhodnocovanie zasielaných dokladov so zameraním na zistenie možného úniku plynu colnému dohľadu. 

(16) Na zabezpečenie colného dohľadu bude Eustream v súlade s ustanoveniami článkov 134, 135 a 137 až 140  Colného 
kódexu predkladať Colnému úradu Bratislava sumárny prehľad o dovoze, vývoze a tranzite plynu v gigajouloch, 
podpísaný oprávnenou osobou Eustream. Súčasťou sumárneho prehľadu budú „Protokoly o odovzdaní/prevzatí plynu“, 
ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami zainteresovaných strán (odovzdávajúci a preberajúci). Vzor sumárneho 
prehľadu je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia a vzory protokolov sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 
Sumárny prehľad, ako aj protokoly budú predkladané do troch dní od ich podpísania, najneskôr však k trinástemu dňu 
v príslušnom mesiaci. 

(17) Colný úrad Michalovce vykoná vždy k 0.00 hod. prvého dňa kalendárneho mesiaca pravidelné mesačné odčítanie 
údajov z meracích systémov na hraničných preberacích staniciach Veľké Kapušany a Ruská. Tieto údaje následne zašle 
Colnému úradu Bratislava za účelom uchovania a prípadného využitia pri kontrolách po prepustení ako porovnávacie 
údaje k údajom poskytovaných spoločnosťou Eustream. 

(18) Ak bude plyn odovzdaný inej osobe (napr. za účelom uskladnenia v podzemných zásobníkoch), resp. prevzatý od inej 
osoby za účelom ďalšej prepravy, Eustream predloží Colnému úradu Bratislava aj „Protokoly o odovzdaní/prevzatí 
plynu“ podpísané oprávnenými zástupcami zainteresovaných strán. Protokoly budú predkladané do troch dní od ich 
podpísania, najneskôr však k desiatemu dňu v príslušnom mesiaci. 

(19) Pri tranzite plynu dochádza k čiastočnému spotrebovaniu plynu na pohon plynu v kompresorových staniciach. 
Z uvedeného dôvodu vzniká rozdiel v množstve tranzitujúceho plynu vstupujúceho do SR a vystupujúceho zo SR. 
Keďže plyn spotrebovaný na pohon nie je spätne vyvezený, ale použitý a spotrebovaný, podlieha dovoznému clu, 
spotrebnej dani a dani z pridanej hodnoty, a preto musí byť prepustený do colného režimu voľný obeh v spojení 
s povinnosťou zaplatiť dovozné platby. 

(20) Colný úrad Bratislava vykoná každoročne do 31. marca porovnanie dovozných a vývozných údajov s údajmi zasielanými 
z Colného úradu Michalovce za predchádzajúci rok. 

(21) Colný úrad Bratislava vykoná v zmysle § 12 Colného zákona v Eustreame raz za dva roky kontrolu po prepustení. 

 
4. oddiel Preprava elektrickej energie 
 

(22) Prepravu elektrickej energie vedením a elektrizačnú sústavu nad 220 kV zabezpečuje a operatívne riadi 
s pôsobnosťou pre celé územie SR Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava (ďalej len „SEPS“), 
organizačná zložka Slovenský elektroenergetický dispečing. SEPS zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri 
dovozoch, vývozoch a tranzitoch elektrickej energie do a zo zahraničia. 

(23) Colným orgánom príslušným na vykonávanie colného dohľadu je Colný úrad Bratislava, ktorý sleduje dovoz a vývoz 
elektrickej energie a zabezpečuje vyhodnocovanie zasielaných dokladov so zameraním na zistenie možného úniku 
elektrickej energie colnému dohľadu. 

(24) Na zabezpečenie colného dohľadu bude SEPS v súlade s ustanoveniami článkov 134, 135 a 137 až 140 Colného 
kódexu predkladať Colnému úradu Bratislava mesačné prehľady o množstve dovezenej a vyvezenej elektrickej energie 
cez štátnu hranicu v kilowatthodinách štruktúrované podľa jednotlivých krajín a podľa jednotlivých dovozcov a vývozcov, 
s uvedením obchodného mena a sídla najneskôr do piateho dňa v mesiaci za predchádzajúce obdobie podpísané 
oprávnenou osobou. 

(25) Colný úrad, ktorý prepustil elektrickú energiu do colného režimu, zašle faxom ihneď po prepustení tovaru kópiu colného 
vyhlásenia Colnému úradu Bratislava. 

(26) Colný úrad Bratislava v zmysle § 12 Colného zákona vykoná v SEPS  raz za dva roky kontrolu po prepustení. 
(27) Colné úrady preveria možné zásobovanie prihraničných oblastí elektrickou energiou zo susedných štátov. V prípade 

pozitívneho zistenia prijmú opatrenia na zabezpečenie colného dohľadu a uvedenia postavenia tovaru do súladu 
s colnými predpismi. 
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5. oddiel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

(28) Zrušuje sa nariadenie GR CR SR č. 74/2009 „Colný dohľad pri preprave tovaru potrubím alebo vedením“. 
(29) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16. decembra 2016. 

 
 
 
V Bratislave 14. decembra 2016 
 
 
 

Ing. František Imrecze 
                                                                                                                            prezident finančnej správy 
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Príloha č. 1 k nariadeniu č. 35/2016 
„Vzor“ 
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Príloha č. 2 k nariadeniu č. 35/2016  
„VZOR“ 
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Príloha č. 3 k nariadeniu č. 35/2016 
„VZOR“ 
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Príloha č. 4 k nariadeniu č. 35/2016 
 

Zoznam zmien 
 

Aktuálne nariadenie prezidenta finančnej správy upravujúce colný dohľad pri preprave tovaru potrubím alebo 
vedením obsahuje oproti zrušenému nariadeniu GR CR SR č. 74/2009 „Colný dohľad pri preprave tovaru 
potrubím alebo vedením“ nasledovné zmeny. 
 
1. Doplnený  1. oddiel „Základné právne predpisy a vymedzenie základných pojmov“, 
2. odsek 6 - úprava odseku v nadväznosti na novú legislatívu,    
3. odsek 16 - úprava odseku v nadväznosti na novú legislatívu, 
4. odsek 24 - úprava odseku v nadväznosti na novú legislatívu. 
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