
COLNÝ ÚRAD ŽILINA 
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 

 

  

Evidenčné číslo: 607831900006 Dátum vydania povolenia: 28.1.2019 

Naše číslo: 680004257/2019 

Podľa § 54 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Colný úrad Žilina 

POVOLENIE 

na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu 

pre daňový subjekt: 

obchodné meno: Potešenie.sk, s.r.o. 

adresa sídla: Hôrky 242, 010 04 Hôrky 

IČO: 52113612 

DIČ: 2120899341 

 

Daňový subjekt je na základe tohto povolenia oprávnený v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území 
predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov v spotrebiteľskom balení liehu a zo spotrebiteľského balenia liehu 
konečnému spotrebiteľovi. 

Daňový subjekt je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani 
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov v spotrebiteľskom balení liehu nakupovať, alebo inak odoberať na 
účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu 
spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností. 

Daňový subjekt je počas celej doby platnosti tohto povolenia povinný spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 5 
zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a zároveň dodržiavať 
povinnosti ustanovené v § 54 ods. 7 a 19 tohto zákona. 

Poučenie: 

Proti tomuto povoleniu nemožno podať odvolanie podľa § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                                                                                         pplk. PhDr. Pavol Lonek 

                                                                                                              riaditeľ colného úradu 

                                                                                                                           v z. 

                                                                                                           mjr. Mgr. Ľubomír Zajac 

                                                                                                     vedúci pobočky colného úradu 

 

 


