Úradná zásielka
Korešpondencia, ktorej obsahom sú písomnosti určené do vlastných rúk účastníkom konaní
pred orgánmi verejnej moci s dokladom o jej podaní a aj jej dodaní (doručenkou) adresátovi.
Môžete ju využiť:
na zasielanie rozhodnutí, predvolaní a iných písomností
o ktorých to ustanovujú príslušné zákony

Parametre služby:
Lehota
prepravy

D+2 (druhý pracovný deň po dni podania)

Najvyššia
hmotnosť

do 2 kg

Najmenšie
rozmery

plochého tvaru: 14 x 9 cm

Najväčšie
rozmery

plochého tvaru: 25 x 35,3 cm, hrúbka 3 cm

Obal

Špeciálne doručenkové obálky

Za Úradné zásielky môžete zaplatiť:

infolinka 0850 122 413

v hotovosti
platobnou kartou na pošte
poštovými známkami
prevodom
výplatným strojom
úverom poštovného

Podávanie
prostredníctvom ePodacieho hárku alebo s vyplnenou
podacou potvrdenkou
podaním pri priehradke pošty / pošty Partner,
prostredníctvom poštového strediska, pojazdnej pošty
u poštového doručovateľa v motorizovanom doručovacom
rajóne
na základe dohody medzi SP a odosielateľom (napr. Zbernou
jazdou, prostredníctvom Odloženého podaja a pod.)
s potvrdením o podaní

www.posta.sk

Dodávanie
odovzdaním adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po
preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia
doručením na adresu uvedenú na zásielke alebo na základe
dohody medzi SP a adresátom (Zberná jazda, P.O.Box a
pod.)

Aké sú jej výhody?
kvalitná a spoľahlivá služba
možnosť podania na ktorejkoľvek pošte
dodanie do každej obce a mesta na Slovensku
v cene T&T (možnosť sledovania pohybu zásielky)

Doplnkové služby
Opakované
doručenie
na žiadosť
odosieľateľa

SP zabezpečí opakované doručenie úradnej
zásielky v prípade že vašu zásielku nebolo možné
doručiť na prvý pokus z dôvodu nezastihnutia
adresáta alebo oprávneného prijímateľa.
Služba je poskytovaná len k úradným zásielkam
podávaným v doručenkových obálkach s predtlačenou poznámkou „Opakované doručenie“.

Dispozičné služby (pre odosielateľa zásielky)
Storno zásielky na podaji, Storno zásielky na dodaji, Späť
Nedoposielať, Uložiť ...dní, Neukladať, Splnomocnenie vylúčené.

Dispozičné služby (pre adresáta zásielky)
Časové doposielanie, Doručenie na inú adresu na žiadosť
adresáta, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky,
Opakované doručenia na žiadosť adresáta.

