
fyzická osoba*

..............................................................................................................................................................
Meno, priezvisko, adresa (ulica, č. domu, mesto – obec, štát) trvalého pobytu, telefón

..............................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia kolkov (uviesť len pri odkupovaní kolkov)

právnická osoba*

..............................................................................................................................................................
Názov organizácie, sídlo (štát, mesto – obec, ulica, č. domu), PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón

..............................................................................................................................................................
Meno, priezvisko osoby zastupujúcej právnickú osobu, adresa trvalého pobytu

..............................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia kolkov (uviesť len pri odkúpení kolkov)

o odkúpenie eurových kolkov*
*príslušný údaj vyznačte

Pred vyplnením žiadosti prečítať poučenie uvedené na zadnej strane  
Žiadateľ  vyplní hrubo orámovanú časť v 3 vyhotoveniach paličkovým písmom 

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

IČO 36631124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2020404221
č. účtu: BBAN: 3001130011/6500 
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011, SWIFT: POBNSKBA
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Žiadosť

Nominálnu hodnotu odkúpených kolkov žiadam vyplatiť v prospech žiadateľa prostredníctvom:

poštového poukazu na výplatu v hotovosti

na číslo účtu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kód banky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *
*zahr. BIC KÓD, IBAN – mimo EÚ

(žiadateľ uplatní len vtedy, ak nominálna hodnota odkúpených kolkov znížená o manipulačný poplatok presiahne 15 euro)
Súhlasím s úhradou výšky manipulačného poplatku znížením nominálnej hodnoty odkúpených kolkov.
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov distribútorom Slovenská pošta, a. s.  za účelom identifikácie žiadateľa po dobu nevyhnutnú na
dosiahnutie účelu spracovania. Potvrdzujem správnosť údajov v žiadosti. 
Poverujem distribútora predložením odobratých kolkov Ministerstvu financií SR, ak sa po ich overení pravosti distribútorom preukáže, že nie sú
pravé.

.......................................... ..........................................
Dátum Podpis žiadateľa

Zoznam kolkov
nominálna hodnota

Celková suma (uviesť len pri odkupovaní kolkov)

Manipulačný poplatok pri výmene kolkov -
úhrada v hotovosti pri podaní žiadosti 10 % €

€

€

5 %

X

Manipulačný poplatok pri odkúpení kolkov 

Suma určená na výplatu

T 12 264 C l/15

....................................................................................................................................................................................
Identifikačné údaje žiadateľa, resp. zastupujúcej osoby (druh a číslo preukazu totožnosti, vydaný dňa, vydal)

................................ ...................................................................
Dátum Podpis zamestnanca pošty

počet suma

0,00 

0,00 



POUČENIE PRE ŽIADATEĽA 

Slovenská pošta, a. s., ako distribútor (ďalej len „distribútor“) v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových
známkach (ďalej len „zákon o kolkoch“) zabezpečuje na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom financií SR
(ďalej len „MF“) vo vlastnom mene okrem predaja kolkových známok (ďalej len „kolkov“) aj výmenu poškodených
kolkov a odkupovanie platných kolkov postupom a za podmienok stanovených v zákone o kolkoch.

Výmena poškodených kolkov
Distribútor vymieňa poškodené kolky (najmä zlepené, potrhané alebo znečistené), ktoré sú platné, nepoužité 
a pravé na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ vyplní všetky požadované identifikačné údaje. Žiadateľ 
v žiadosti alebo v pripojených dokladoch vyhotoví zoznam s uvedením počtu poškodené kolky podľa ich 
nominálnych hodnôt. Všetky predložené poškodené kolky musia mať oba diely. Súčasne uhradí manipulačný 
poplatok v hotovosti vo výške stanovenej v zákone o kolkoch, ktorý sa stáva príjmom distribútora. Po overení úplnosti
žiadosti a zaplatení manipulačného poplatku vloží zamestnanec distribútora za prítomnosti žiadateľa  do osobitného
obalu poškodené kolky a žiadosť s požadovanými náležitosťami, ktorý bude zaslaný do centrálneho pracoviska 
distribútora s celoslovenskou pôsobnosťou za účelom overenia pravosti, nakoľko v zmysle zákona o kolkoch 
distribútor má odovzdať žiadateľovi nové kolky až po overení ich pravosti. Distribútor na základe zmluvy uzatvorenej
s MF nevykonáva overovanie pravosti na poštách, ale na spomenutom centrálnom pracovisku. Ak po overení pravosti
poškodených kolkov sa preukáže, že prevzaté sú pravé, distribútor zašle nové kolky v pôvodnej nominálnej hodnote
na adresu uvedenú na prednej strane žiadosti.
Ak sa po overení pravosti distribútorom zistí, že odobraté poškodené kolky nie sú pravé, distribútor žiadateľovi 
nezašle nové kolky v pôvodnej nominálnej hodnote, ale poškodené kolky na základe poverenia žiadateľom predloží
MF, postupom stanoveným v zákone o kolkoch, ktoré zabezpečí overenie pravosti. Ak sa po overení pravosti
odobratých kolkov potvrdí ich pravosť, MF bezodkladne vráti žiadateľovi prostredníctvom daňového úradu príslušného
podľa sídla ministerstva sumu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote. Ak sa nepotvrdí pravosť kolkov, MF vypracuje
odborný posudok, ktorý zašle orgánom činným v trestnom konaní a túto skutočnosť zároveň oznámi žiadateľovi.

Odkúpenie platných kolkov  
Distribútor je oprávnený odkupovať platné, pravé a nepoškodené kolky na základe písomnej žiadosti, žiadateľ okrem
požadovaných identifikačných údajov v žiadosti alebo v pripojených dokladoch vyhotoví zoznam s uvedením počtu
odkupovaných kolkov podľa ich nominálnych hodnôt uvedie celkovú sumu odkupovaných kolkov. Žiadateľ je povinný
za odkupované kolky uhradiť manipulačný poplatok vo výške stanovenej v zákone o kolkoch, ktorý sa stáva príjmom
distribútora. Úhrada výšky manipulačného poplatku bude realizovaná znížením celkovej sumy za odkupované kolky.
Po overení úplnosti žiadosti vloží zamestnanec distribútora za prítomnosti žiadateľa kolky a žiadosť s požadovanými
náležitosťami do osobitného obalu, ktorý bude zaslaný do centrálneho pracoviska  distribútora s celoslovenskou 
pôsobnosťou za účelom overenia pravosti, nakoľko v zmysle zákona o kolkoch distribútor má vyplatiť žiadateľovi
nominálnu hodnotu odkúpených kolkov až po overení ich pravosti. Distribútor na základe zmluvy uzatvorenej s MF
nevykonáva overovanie pravosti na poštách, ale na spomenutom centrálnom pracovisku. Ak po overení pravosti 
odkúpených kolkov distribútorom sa preukáže, že odkúpené kolky sú pravé, distribútor vyplatí nominálnu hodnotu
odkúpených kolkov, zníženú o výšku manipulačného poplatku.
Ak sa po overení pravosti distribútorom preukáže, že odkúpené kolky nie sú pravé, distribútor žiadateľovi nevyplatí
nominálnu hodnotu odkúpených kolkov zníženú o výšku manipulačného poplatku, ale odkúpené kolky na základe
poverenia žiadateľom predloží MF, postupom stanoveným v zákone o kolkoch, ktoré zabezpečí overenie pravosti. Ak
sa po overení pravosti odobratých kolkov potvrdí ich pravosť, MF bezodkladne vráti žiadateľovi prostredníctvom
daňového úradu príslušného podľa sídla ministerstva sumu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote. Ak sa nepotvrdí
pravosť kolkov, MF vypracuje odborný posudok, ktorý zašle orgánom činným v trestnom konaní a túto skutočnosť
zároveň oznámi žiadateľovi.  
Informácie o priebehu vybavovania žiadosti poskytne SP, a. s., POSTshop, Uzbecká 4, 820 14  Bratislava 214, 
e-mail: postshop@slposta.sk, tel. kontakt 02/60 10 15 52

Potvrdenie overenia pravosti a výšky nárokovateľnej sumy

Záznamy pošty:

Dátum podania poisteného listu: ....................................

Podacie číslo poisteného listu: .....................................

....................................
podpis zamestnanca pošty

Suma určená na 
výplatu 

Celkový nárokovateľný
počet ks po overení
pravosti

Celková nárokovateľná
suma v EUR

Dátum poukázania
sumy určenej na 
výplatu 

Vyjadrenie MF SR 
k pravosti eurových
kolkov


