
Podrobný popis vyplňovania foriem a štruktúr predkladaných údajov 

k uvedeným príkladom v jednotlivých tabuľkách: 

 

Tabuľka č. 1  

 V tabuľke je uvedený príklad, keď subjekt žiada o udelenie individuálnej licencie.  

Pri každom začínajúcom (spúšťajúcom) technickom zariadení sa do stĺpca „ZN“ 

vpisuje číslovka „1“ za každé technické zariadenie zvlášť. Každé technické zariadenie má svoj 

vlastný riadok. Ak sa v jednej a tej istej prevádzke nachádzajú napr. dve technické zariadenia, 

v stĺpci 1. sa uvádza v oboch riadkoch rovnaké číslo prevádzky. 

Poznámka:  V žiadostiach o zmenu licencie po 1.1.2015 je nutné dodržať číslovanie 

prevádzok tak, ako je uvedené v poslednej zmene individuálnej licencie platnej od 1.1.2015 

  

Tabuľka č. 2    

V tabuľke je uvedený príklad premiestňovaných technických zariadení z dvoch 

rôznych prevádzok do iných dvoch rôznych prevádzok a navyše aj spustenie nového 

technického zariadenia v ďalšej prevádzke. 

Pri premiestňovaní technického zariadenia z jednej prevádzky do druhej (inej) 

prevádzky je dôležité v riadku v ktorom je uvádzaná prevádzka kde technické zariadenie 

končí, do stĺpca „KP“  vpísať číslovku „1“. V ďalšom riadku do stĺpca „ZP“ vpísať číslovku „1“, 

v ktorom je uvádzaná prevádzka kde technické zariadenie bude premiestnené. V oboch 

riadkoch musí byť číslo technického zariadenia zhodné a číslo prevádzky odlišné.   

V každej žiadosti o zmenu  individuálnej licencie musí byť v tabuľke počet „KP“ 

rovný počtu „ZP“.   

 

Tabuľka č. 3 

 V tabuľke sú ako príklad vymieňané dve technické zariadenia v dvoch rôznych 

prevádzkach za nové technické zariadenia a navyše aj spustenie nového technického 

zariadenia v ďalšej prevádzke. 

Pri vymieňaní technického zariadenia v tej istej prevádzke za iné, je dôležité v riadku, 

kde je uvádzané technické zariadenie ktoré končí, do stĺpca „KV“  vpísať číslovku „1“ a  

v ďalšom riadku do stĺpca „ZV“ vpísať číslovku „1“, v ktorom je uvádzané iné technické 

zariadenie. V oboch riadkoch musí byť číslo technického zariadenia odlišné a číslo prevádzky 

zhodné.   



V každej žiadosti o zmenu k individuálnej licencie musí byť v tabuľke počet „KV“ rovný počtu 

„ZV“.   

 

Tabuľka č. 4 

V tabuľke sú uvedené možnosti, keď prevádzkovateľ chce technické zariadenie 

vymeniť a zároveň premiestniť (resp. premiestniť a zároveň vymeniť). Uvedené je možné 

riešiť dvoma spôsobmi: 

1. Keď chce prevádzkovateľ technické zariadenie vymeniť v pôvodnej prevádzke 

a zároveň ho premiestniť do inej prevádzky. 

 

a. v prvom riadku v pôvodnej prevádzke do stĺpca „KV“ vpíše číslovku „1“, 

pričom výrobné číslo technického zariadenia je to, ktorého prevádzkovanie sa 

ukončuje 

b. v druhom riadku taktiež uvádza pôvodnú prevádzku a do stĺpca „ZV“ vpíšete 

číslovku „1“, pričom číslo technického zariadenia je nové to, ktorého 

prevádzka sa spúšťa 

c. v treťom riadku znovu uvádza pôvodnú prevádzku a do stĺpca „KP“ vpíšete 

číslovku „1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je už nové (ktoré 

chce premiestniť) 

d. vo štvrtom riadku uvádza novú prevádzku a do stĺpca „ZP“ vpíšete číslovku 

„1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je už taktiež nové 

(premiestneného zariadenia) 

 

2. keď chce prevádzkovateľ technické zariadenie premiestniť do inej prevádzky 

a zároveň ho v novej prevádzke vymeniť za nové technické zariadenie. 

 

A.  v prvom riadku uvádza prevádzku, v ktorej technické zariadenie končí a do 

stĺpca „KP“ vpíše číslovku „1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je 

pôvodné to, ktoré premiestňujete 

B. v druhom riadku uvádzate novú prevádzku a do stĺpca „ZP“ vpíšete číslovku 

„1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je stále to pôvodné  

C. v treťom riadku uvádzate novú prevádzku a do stĺpca „KV“ vpíšete číslovku 

„1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je stále to pôvodné ktoré 

ukončujete 

D. vo štvrtom riadku uvádzate novú prevádzku a do stĺpce „ZV“ vpíšete číslovku 

„1“, pričom výrobné číslo technického zariadenia je už nové ktoré spúšťate 

Tabuľka č. 5 



 V tabuľke sú uvedené príklady, keď z dvoch prevádzok chce prevádzkovateľ umiestniť 

tri technické zariadenia do DEPA.  

DEPO – depo je vlastne „úložište“  dočasne neprevádzkovaných technických zariadení 

z akýchkoľvek dôvodov, ktorých prevádzkovanie má prevádzkovateľ povolené (sú odvodovo 

sledované). Keď chce prevádzkovateľ umiestniť technické zariadenie do DEPA, do stĺpca „KD“ 

vpíšete číslovku „1“, ako je uvedené v príkladoch.  

 Z DEPA je možné umiestniť len také technické zariadenie (výrobné číslo), ktoré bolo 

do DEPA presunuté. Výmena technických zariadení v DEPE nie je možná.  

 

Tabuľka č. 6 

 V tabuľke je uvedený príklad, keď chce prevádzkovateľ technické zariadenie, ktoré sa 

nachádza v DEPE vrátiť do prevádzky a zároveň ho vymeniť. 

  

1) v prvom riadku uviesť prevádzku do ktorej technické zariadenie z DEPA 

umiestňuje a do stĺpca „ZD“ vpíše číslovku „1“, pričom výrobné číslo 

technického zariadenia  je také, ktoré bolo v minulosti umiestnené do 

 DEPA  

2)  v druhom riadku taktiež uviesť  prevádzku, kde bolo technické 

zariadenie umiestnené  a do stĺpca „KV“ vpísať číslovku „1“, pričom 

výrobné číslo technického zariadenia je to ktorého prevádzkovanie sa 

ukončuje a bude vymenené 

3) v treťom riadku uviesť prevádzku do ktorej technické zariadenie 

z DEPA umiestňuje a do stĺpca „ZV“ vpíšete číslovku „1“, pričom 

výrobné číslo technického zariadenia je už nové 

 

Tabuľka č. 7 

 V tabuľke je uvedený príklad, keď chce prevádzkovateľ technické zariadenia ukončiť 

v kalendárnom roku.  

Príznak „KR“ – končiaci v kalendárnom roku je možné pri zariadení uvádzať iba 

v poslednej žiadosti o zmenu licencie v kalendárnom roku, ktorá bude platiť pre nasledujúci 

kalendárny rok. 

 V tomto prípade v riadku pri konkrétnom výrobnom čísle technického zariadenia do 

stĺpca „KR“ vpísať číslovku „1“. 



 

Tabuľka č. 8 

 V tabuľke je uvedený príklad, keď prevádzkovateľ žiada o udelenie individuálnej 

licencie. 

  Pri povoľovaní novej prevádzky kurzovej stávky sa do stĺpca „PP“ vpisuje číslovka „1“.  

Tabuľka č. 9  

 V tabuľke Je uvedený príklad, keď prevádzkovateľ žiada o povolenie novej  prevádzky 

kurzovej stávky a zároveň jednu prevádzku kurzovej stávky ruší (ukončuje). 

 Pri ukončovaní kurzovej stávky v prevádzke sa do stĺpca „PZ“ vpisuje číslovka „1“.  

   

Všeobecné zásady: 

Celkový , maximálny počet prevádzkovaných technických zariadení je rovný súčtu 

„ZN“ z individuálnej licencie a jej všetkých zmien. Pri prechode na nový kalendárny rok je 

tento počet znížený o počet „KR“. 

Počet aktuálne prevádzkovaných technických zariadení je rovný súčtu „ZN“ mínus 

súčet „KD“ plus súčet „ZD“ z individuálnej licencie a jej všetkých dodatkov. 

Pri prechode na nový kalendárny rok je nutné počet technických zariadení v DEPE 

vynulovať, t. j. zariadenia z DEPA umiestniť do prevádzky a napr. im dať príznak „KR“. 

Chronológia zápisov musí byť pri všetkých zmenách dodržaná tak ako je uvedené 

v príkladoch. 

 

 


