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Martin Danada preclievas.sk IČO: 50840096 www.preclievas.sk 
Majerníkova 3007/12 DIČ: 1081443594 informacie@preclievas.sk 
84105 Bratislava-Karlova Ves Nie sme platitelia DPH 

SPLNOMOCNENIE 

Dolu podpísaný/á 
(Adresa trvalého bydliska. Údaje sa musia zhodovať s údajmi v občianskom preukaze!) 

Priezvisko 
Meno 
Ulica a číslo domu 
PSČ 
Mesto 
Rodné číslo / Identifikátor APV CReg 
Tel. číslo 
Email 

splnomocňujem Martin Danada preclievas.sk (IČO: 50840096), Majerníkova 3007/12, 84105 
Bratislava-Karlova Ves k priamemu alebo nepriamemu zastupovaniu mojej osoby v colnom konaní a na 
zastupovanie v správnom konaní vedenom colnými orgánmi SR. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s aktuálnym cenníkom služieb uvedeným na 
internetovej stránke https://www.preclievas.sk . 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely colného konania podľa zákona č. 
122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. 

Toto splnomocnenie platí na dobu neurčitú a je ho možne kedykoľvek písomne odvolať. 

Čestne prehlasujem, že v zásielke sa nachádza tovar: 
 ktorý je určený na osobné použitie a nebude predmetom ďalšieho predaja
 iný ako výrobok z tuleňov zmieňovaných v Nariadení EU č.737/2010 (Ú.v.L 216) (Y032) 
 ktorý nepatrí do zoznamu tovarov  CITES (Y900) 
 na ktorý sa nevzťahuje zákaz dovozu fluorovaných plynov (Y926) 
 ktorý je iný ako kožušiny psov a mačiek zmieňovaných v Nariadení Komisie ES 1523/2007 (Ú.v.L343) (Y922) 
 nezahrnutý v zozname položiek s dvojakým použitím (Y901) 
 iný ako opísaný v poznámkach pod čiarou „TR“ spojených s opatrením (Y904) 
 na ktorý sa nevzťahuje veterinárna kontrola v zmysle článku 6.1 Rozhodnutia Komisie (ES)  č.275/2007 (Y931) 
 na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia Rozhodnutia (EÚ) 88/2014 (Ú.v.L 45) (Y936) 
 na ktorý sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 834/2007 (produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby) (Y929) 
 na ktorý sa nevzťahuje Rozhodnutie Komisie (ES) č.275/2007 (Y930) 
 ktorý nie je odoslaný z Indie, Bangladéša, Iránu (Y065, Y800, Y069) 
 ktorý neobsahuje alebo nie je vyrobený z betelových listov (Y066) 

V dňa 

Podpis 
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