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  POŠTOVÉ OZNÁMENIE       
 
 
  Dátum: 01.07.2021 
 

 

 
  

 

O ULOŽENÍ ZÁSIELKY V SKLADE DOČASNEJ PREKÁŽKY 

Skladové číslo:  
 

Dátum prijatia zásielky do skladu:  

Druh zásielky:  

Podacie číslo:  
Hmotnosť:  

Poistenie:  

Odosielateľ:  

Druh tovaru:  

 
 
Vážený zákazník, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že vyššie uvedená zásielka je umiestnená v sklade dočasnej prekážky colno-deklaračného 
oddelenia.  

 
SP si vyhradzuje právo neposkytnúť colno-deklaračné služby v prípade ak: 
 

• hodnota zásielky prevyšuje hranicu 1 000,- € 

• obsah zásielky nie je v súlade s Dohovorom CITES 

• existuje podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva 

• obsah zásielky podlieha zákazom a obmedzeniam 

• a v iných opodstatnených prípadoch. 
 

SP nemôže poskytnúť svoje colno-deklaračné služby, ak adresát vyjadril nesúhlas a odmietol aby SP za neho podala 
elektronické colné vyhlásenie v dovoze.  
 
Vzhľadom k tomu, že pri vyššie uvedenej zásielke nastali okolnosti, pri ktorých SP colno-deklaračné služby neposkytuje, 
obráťte sa prosím na colný úrad a ďalej postupujte podľa jeho pokynov a v súlade s informáciami uvedenými v tomto 
oznámení. 
 
Úložná doba zásielky je 18 kalendárnych dní od prijatia zásielky do skladu (dátum je uvedený v tabuľke). Uloženie 
zásielky nad 18 dní je spoplatnené vo výške 0,50 € na deň na zásielku. V prípade, ak nás do konca úložnej doby 
neinformujete, ako budete so zásielkou ďalej postupovať, bude zásielka vrátená odosielateľovi. 
 
Za činnosti spojené so spracovaním, predložením zásielky Colnému úradu a uskladnením zásielky vám bude účtovaný 
poplatok 4,- € za poštový colný servis a poplatok za predĺženie úložnej doby zásielky (ak nastalo). 
 
V prípade, ak sa rozhodnete zásielku neprevziať, oznámte nám túto skutočnosť cez online formulár na stránke 
www.posta.sk v časti Sledovanie zásielok.  
 
Bližšie informácie o elektronickom colnom konaní a príslušných aktuálnych poplatkoch sú dostupné na webovom sídle SP www.posta.sk 
v časti eColné konanie. 
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Pri prevzatí zásielky vám bude účtovaný poplatok 4,- €. 

 

Ak nemáte záujem prevziať zásielku, oznámte nám to prosím 
obratom cez Sledovanie zásielok na stránke www.posta.sk 

 

Ak si plánujete colné konanie vybaviť samostatne, oznámte nám 
to prosím obratom cez Sledovanie zásielok na stránke 
www.posta.sk 
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