
S P L N O M O C N E N I E/ PLNÁ MOC 

 
Dolupodpísaný/á Splnomocniteľ: 

 

  Titl. Priezvisko, Titl.: 
   (Degree Last name, Degree) 

 

  Meno: 
   (Name) 

 

  Trvalý pobyt: ulica a č. domu: 
   (Domicile: Street name and number) 

 

  PSČ 
   (ZIP code) 

 

  Mesto 
   (City) 

 

  Dátum narodenia: 
   (Date of birth) 

 

  Mobil/tel. číslo: 
   (Telephone number) 

 

e-mail:  

 

Nižšie uvedené vyplňte iba v prípade, ak je trvalý pobyt odlišný od doručovacej adresy, neslúži ako žiadosť o doposlanie zásielky na inú 

adresu: 

 

 
s p l n o m o c ň u j e m 

Splnomocnenca: 
Slovenskú poštu, a. s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, DIČ: 

2021879959, IČ DPH: SK 2021879959, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 
803/S 

k nepriamemu zastupovaniu v colnom konaní, t. j. aby ma vo svojom mene a na môj účet zastupoval na príslušnom 
colnom úrade. 

 Splnomocnenec je oprávnený na základe tohto Splnomocnenia podpisovať colné vyhlásenia, preberať 
rozhodnutia v colnom a správnom konaní, preberať platobné výmery a  ostatné písomností spojené s  colným   a 
správnym konaním, podávať opravné prostriedky, vzdávať sa opravných prostriedkov, poskytovať vyjadrenia  a 
vysvetlenia v mene Splnomocniteľa, predkladať tovar colnému úradu v mene Splnomocniteľa. 
Pre vylúčenie pochybnosti, Splnomocnenec nezodpovedá za nesprávne deklarovaný tovar, ktorý nesúhlasí s opisom tovaru na faktúrach, alebo 

iných sprievodných dokladoch. Takisto nezodpovedá za ostatné nesprávne uvedené skutočnosti a rozpory medzi deklarovaným a dovezeným 

tovarom. 
 

 Splnomocniteľ berie na vedomie, a súhlasí s tým, že všetky úkony v rozsahu tohto Splnomocnenia bude vykonávať 

zamestnanec Splnomocnenca v rámci svojho pracovného zaradenia na základe poverenia. 

 Splnomocniteľ sa týmto zaväzuje, že poskytne potrebnú súčinnosť na výzvu colného úradu alebo Splnomocnenca. Ďalej sa Splnomocniteľ zaväzuje, že 

Splnomocnencovi najneskôr pri doručení zásielky alebo na základe výzvy Splnomocnenca uhradí colný dlh, odmenu za zastupovanie v colnom konaní podľa Tarify 

SP, a. s. a ďalšie poplatky viaznuce na zásielke a to aj v prípade neprevzatia zásielky najmä z dôvodu na strane Splnomocniteľa. Splnomocniteľ prehlasuje, že bol 

s platnou Tarifou Splnomocnenca oboznámený. Aktuálne ceny Splnomocnenca sú k dispozícii na jeho web stránke :  https://www.posta.sk 

 

Splnomocnenec sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a to len za účelom nepriameho zastupovaniu v colnom 

konaní. 
 

Splnomocnenec vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a 

organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných 

údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 
 

Toto Splnomocnenie nadobúda platnosť dňom podpisu Splnomocniteľom a je udelené na dobu neurčitú, resp. do odvolania. 
 
 
 
 

V ............................. dňa : .................... ........................................................................ 
Splnomocniteľ (podpis) 

Doručovacia adresa: 
PSČ, mesto, ulica, č. 
(Shipping address) 

 
S 

https://www.posta.sk/

