
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 
O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

1. Údaje o žiadateľovi
(držiteľ rozhodnutia podľa § 2 písm. b)
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z.):

Obchodné meno/názov: 

Titul, meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa 
trvalého pobytu: 

PSČ, mesto (obec): 

Štát: 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie 
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti 
o prijatie opatrenia na domácom trhu:

Dátum: 

Podpis osoby konajúcej 
v mene Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky a odtlačok 
úradnej pečiatky: 

         Telefónne číslo: 

         Faxové číslo: 

         E-mailová adresa:  

2. Žiadam o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia č. ....................... zo dňa ......................,
 na základe ktorého colné orgány prijímajú opatrenia na domácom trhu, na obdobie ďalších 
 dvoch rokov.  

3. Mesto (obec) a štát: Dátum: Podpis žiadateľa: 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA 
ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

□ Žiadosť sa schvaľuje.

Doba uplatňovania rozhodnutia č. ..........................................  zo dňa .................................... 
sa predlžuje do .................................... 

Dátum: 

Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 

□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. ....................................  zo dňa ............................

Dátum: 

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE 
OPATRENIA 

 NA DOMÁCOM TRHU
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Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 

Vysvetlivky: 
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi.

Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu 
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije 
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3)  

2. V bode 2 sa uvádza číslo a dátum vydania rozhodnutia, o ktorého predĺženie doby
uplatňovania sa žiada. 

3. V bode 3 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.
4. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia

o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ a „Spôsob vybavenia žiadosti o predĺženie
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa 
vypĺňajú spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013  
Z. z.  
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