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Poučenie 
na vyplnenie hlásenia distribútora pohonných látok  

o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja 
podľa § 25b ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon“) 
 

 
 

V súlade s § 25b ods. 14 písm. a) zákona v znení účinnom od 1. apríla 2017 je distribútor pohonných látok povinný 
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho 
oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona a stave zásob minerálneho oleja uvedeného 
v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú 
prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných 
látok osobou podľa § 21 zákona. 

 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypĺňa hlásenie (ďalej len „subjekt“), zapíše do príslušných sekcií hlásenia iba tie 
údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. 
bez pomlčky, nuly a podobne. 
 

Množstvo minerálneho oleja na strane č. 2 uvádza distribútor pohonných látok vždy na tri desatinné miesta. 
 
 
K prvej strane hlásenia 
 

Stranu 1 hlásenia vypĺňa subjekt podľa pokynov uvedených v bodoch 1 až 8. 
 
1. V kolónke „Colný úrad“ subjekt uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému podáva hlásenie: 
 

5100 Colný úrad Banská Bystrica,  
5200 Colný úrad Bratislava, 
5600 Colný úrad Košice, 
5300 Colný úrad Michalovce,  
6100 Colný úrad Nitra, 
6200 Colný úrad Prešov, 
6600 Colný úrad Trenčín, 
5800 Colný úrad Trnava, 
6000 Colný úrad Žilina. 

 
2. V kolónke „Hlásenie za obdobie“ distribútor pohonných látok doplní označenie mesiaca a roka, za ktoré hlásenie podáva. 

Údaj o období označí symbolom „x“ a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.  
 

 Mesiac   Rok 

napr. Hlásenie distribútora pohonných látok za mesiac august 2017  0 8    2 0 1 7 

 
 
3. V časti hlásenia „Identifikačný údaj distribútora pohonných látok uvedeného v § 25b ods. 9 zákona“ uvedie distribútor 

pohonných látok evidenčné číslo povolenia na distribúciu pohonných látok.  

4. V časti hlásenia „Distribútor pohonných látok (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby)“ uvedie 
distribútor pohonných látok obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.  

5. V časti hlásenia „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie distribútor pohonných látok podľa predtlače adresu sídla 
právnickej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva hlásenie. 

6. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie distribútor pohonných látok meno a priezvisko, ak je fyzická osoba, alebo meno 
a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za právnickú osobu. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo 
alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s distribútorom pohonných 
látok, alebo s osobou, ktorá je oprávnená konať za distribútora pohonných látok, ak je ním právnická osoba. V poslednej 
časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia hlásenia v tvare dd.mm.rrrr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, 
že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-6.odsek-1.pismeno
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401.html#paragraf-21
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7. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala“ uvedie distribútor pohonných látok meno a priezvisko 
osoby, ktorá vypracovala hlásenie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe 
ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá hlásenie vypracovala. 

Ak je osoba, ktorá hlásenie vypracovala totožná, resp. je ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za distribútora pohonných 
látok, kontaktné údaje už nemusí znova vypĺňať, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia. 

8. Poslednú časť prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej osoby“, „Odtlačok pečiatky 
colného úradu“ zamestnanec colného úradu uvedie dátum, kedy bolo hlásenie prijaté colným úradom a svoj podpis 
a odtlačok pečiatky colného úradu.  

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evidenčné číslo, pod ktorým 
je hlásenie na colnom úrade evidované, dátum výkonu kontroly správnosti a úplnosti podaného hlásenia. 

 

 

K druhej strane hlásenia 
 

Stranu 2 hlásenia vypĺňa distribútor pohonných látok podľa pokynov uvedených v bodoch 9 až 15. Strana 2 hlásenia začína 
časťou slúžiacou na identifikáciu obdobia, identifikáciu distribútora pohonných látok a identifikáciu prevádzkarne a následne 
pokračuje piatimi tabuľkami určenými na údaje o množstvách minerálneho oleja, ktorý je predmetom distribúcie (tabuľka č. 1 až č. 5).  

 
9. V  časti „Hlásenie za obdobie“ a „Evidenčné číslo povolenia na distribúciu pohonných látok“ uvedie distribútor pohonných 

látok údaje totožné s prvou stranou hlásenia vyplnené podľa bodu 2 a 3 poučenia.  

10. V časti „Adresa prevádzkarne“ uvedie distribútor pohonných látok podľa predtlače adresu sídla prevádzkarne, za ktorú sú 
vyplnené údaje o množstve nadobudnutého, dodaného a stavu zásob minerálneho oleja v tabuľkách č. 1 až č. 5. 
V prípade, ak distribútor pohonných látok nemá prevádzkareň, uvedie v tejto časti adresu sídla. 

- na konci druhej strany je miesto □□/□□ na vyznačenie poradového čísla prevádzky v pomere k počtu prevádzok, 

za ktoré distribútor pohonných látok podáva hlásenie, 

- napr. uvedenie údaja 03/05 znamená, že strana č. 2 hlásenia obsahuje údaje za tretiu prevádzkareň z piatich.   

 

11. Tabuľka č. 1 – distribútor pohonných látok uvedie údaje o minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) zákona 
za konkrétnu prevádzkareň, 

12. Tabuľka č. 2 – distribútor pohonných látok uvedie údaje o minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. d) zákona 
za konkrétnu prevádzkareň, 

13. Tabuľka č. 3 – distribútor pohonných látok uvedie údaje o minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. f) zákona 
za konkrétnu prevádzkareň, 

14. Tabuľka č. 4 – distribútor pohonných látok uvedie údaje o minerálnom oleji uvedenom v § 7 ods. 1 zákona za konkrétnu 
prevádzkareň, 

15. Tabuľka č. 5 – distribútor pohonných látok uvedie údaje o minerálnom oleji uvedenom v § 7 ods. 2 zákona za konkrétnu 
prevádzkareň. 

 

 
V nadväznosti na vyhlásenie zákona č. 387/2020 z 27. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových 
zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 235/2019 Z. z. 
 

 s účinnosťou od 1. januára 2021 distribútor pohonných látok nevypĺňa Tabuľku č. 4 a č. 5 druhej strany hlásenia 
distribútora pohonných látok za obdobia január 2021 až jún 2021, 

 
 s účinnosťou od 1. júla 2021 distribútor pohonných látok nevypĺňa Tabuľku č. 3 druhej strany hlásenia 

distribútora pohonných látok za obdobia júl 2021 a neskôr. 

 

 

 

 


