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  POŠTOVÉ OZNÁMENIE       

  Dátum:  
 

 

 
  

 

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 za účelom overenia správnosti deklarovaných údajov. Slovenská pošta, a.s., (ďalej len „SP“)  v postavení: 
 

a) deklaranta pre zásielky s nízkou hodnotou t. j. pre zásielky s obsahom obchodného tovaru, ktorého hodnota 
nepresahuje 150,- € a nepodlieha žiadnym zákazom a obmedzeniam alebo  

b) colného zástupcu (priame zastúpenie) pre zásielky s obsahom neobchodného tovaru (tovar v zásielkach 
posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak je príležitostnej povahy, slúži výlučne na 
osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou a množstvom nenaznačuje žiadny obchodný 
zámer a zároveň ho odosielateľ zasiela príjemcovi bezodplatne), ktorého hodnota presahuje 45,- € a nepodlieha 
žiadnym zákazom a obmedzeniam alebo 

c) colného zástupcu (nepriame zastúpenie) pre zásielky s obsahom obchodného tovaru, ktorého hodnota 
presahuje hodnotu 150,- € a nepresahuje 1 000,- € a nepodlieha žiadnym zákazom a obmedzeniam  

 
podá elektronické colné vyhlásenie (ďalej len eCV) v prípade, ak do konca úložnej doby zásielky predložíte nasledujúce 
doklady/dokumenty: 
 

1. Vyhlásenie, ktoré môže byť prílohou tohto poštového oznámenia, vyplnené a podpísané. 
2. Doklad potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru - objednávka, ktorú ste dostali pri objednaní tovaru, resp. faktúra, proforma 

faktúry a pod. Doklad musí obsahovať: číslo dokladu, meno a adresu príjemcu, jednotlivé položky, ktoré sú obsahom 
zásielky, názov, množstvo, ako aj ich jednotkovú cenu, celkovú hodnotu, poštovné, zľavu, úhrnnú sumu aj s poštovným, 
označenie meny. 

3. Doklad o platbe/úhrade za tovar a dopravu, na základe ktorého je možné preukázať reálnu hodnotu tovaru v zásielke 
(výpis z účtu, Paypal, účet z obchodu, snímok obrazovky z internet bankingu a pod.). 

4. Splnomocnenie - vyplnené a podpísané Splnomocnenie na priame zastúpenie v prípade, ak hodnota neobchodného 
tovaru presahuje 45,- € alebo vyplnené a podpísané Splnomocnenie na nepriame zastúpenie v prípade, ak hodnota 
obchodného tovaru presahuje 150,- €. Tieto Splnomocnenia nájdete na stránke: 
https://www.posta.sk/sluzby/elektronicke-colne-konanie.  

Potrebné doklady/dokumenty zašlite cez online formulár na stránke www.posta.sk v časti Sledovanie zásielok. Do 
vyhľadávacieho poľa zadajte podacie číslo zásielky a postupujte podľa inštrukcií uvedených na stránke. Ak nie je 
dostupná komunikácia cez Sledovanie zásielok na stránke www.posta.sk, na komunikáciu prosím využite e-mailovú 
adresu uvedenú v záhlaví tohto oznámenia. 

UPOZORNENIE 
V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov/dokumentov resp. predloženia nesprávnych, neúplných alebo 
pozmenených dokladov/dokumentov SP nepodá eCV a neposkytne Vám colno-deklaračné služby. 
 
Úložná doba zásielky je 18 kalendárnych dní od prijatia zásielky na sklad (dátum je uvedený v tabuľke). V prípade, ak do 
konca úložnej doby  nepredložíte doklady/dokumenty potrebné k colnému vyhláseniu, bude zásielka vrátená 
odosielateľovi.  
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Doručenie zásielky zabezpečí SP po ukončení colného konania na adresu uvedenú na zásielke resp. na príslušnú 
dodávaciu poštu. Viaznuce poplatky - colný dlh a poplatky vo výške 9,- € za podanie elektronického colného vyhlásenia 
do 3 položiek (poplatok za 4. a každú ďalšiu položku je 2,- € s DPH) alebo 2,- € alebo 4,- € za podanie elektronického 
colného vyhlásenia pre zásielku s nízkou hodnotou alebo  2,- € za predloženie jednej zásielky colnému úradu (poštový 
colný servis) alebo podanie colného vyhlásenia na neobchodný tovar a poplatok za predĺženie úložnej doby zásielky (ak 
nastalo) 0,50,- € za 1 zásielku za každý kalendárny deň po uplynutí 18-dňovej úložnej lehoty, uhradíte pri prevzatí 
zásielky.  

Bližšie informácie o elektronickom colnom konaní a príslušných aktuálnych poplatkoch sú dostupné na webovom sídle 
SP www.posta.sk v časti eColné konanie. 

V prípade, ak budete podávať colné vyhlásenie prostredníctvom inej osoby (t. j. nie prostredníctvom SP) alebo sa 
rozhodnete zásielku neprevziať, oznámte nám túto skutočnosť cez online formulár na stránke www.posta.sk v časti 
Sledovanie zásielok. Do vyhľadávacieho poľa zadajte podacie číslo zásielky a postupujte podľa inštrukcií uvedených 
na stránke. Ak nie je dostupná komunikácia cez Sledovanie zásielok na stránke www.posta.sk, na komunikáciu prosím 
využite e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto oznámenia. 

Stručné informácie: 

Pri prevzatí zásielky s hodnotou do 150,- € vám bude účtovaný poplatok 2,- € alebo 
4,- € + vyrubená DPH v colnom konaní. 

Ak máte záujem prevziať zásielku, obratom nám prosím pošlite podklady cez 
Sledovanie zásielok na stránke www.posta.sk. 

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. 

Ak nie je dostupná komunikácia cez Sledovanie zásielok na stránke www.posta.sk, 
na komunikáciu prosím využite e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto 
oznámenia.  

Ak na komunikáciu nemôžete využiť stránku www.posta.sk ani e-mail, potrebné 
doklady/dokumenty prosím zašlite poštou na adresu uvedenú v záhlaví tohto 
oznámenia. 
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