
 

 

 
 
Úvod 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť jednotný postup colných úradov pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colných 
úradov, sadzby skladného, spôsob vyberania skladného, jeho odvod a evidenciu.  
 
1. oddiel Základné právne predpisy a vymedzenie základných pojmov 
 

(2) Toto nariadenie vychádza z: 
a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 

Únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný kódex“), 
b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Delegované nariadenie“), 

c) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“), 

d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 341/2016 z 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, 
keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie o prechodných ustanoveniach“), 

e) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie 
od cla (ďalej len „Nariadenie o oslobodení od cla“), 

f) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Colný zákon“), 

g) vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 161/2016 Z. z.“), 
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h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“). 

(3) Na účely tohto nariadenia sa skladom colného úradu rozumie: 
a) sklad, hala, miestnosť, uzamykateľné priestory vhodné na skladovanie tovaru, ktoré sú vo vlastníctve FR SR, alebo 

ktoré colný úrad prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy, alebo 
b) colný priestor, v ktorom je zabezpečený colný dohľad, napr. umiestnenie dopravného prostriedku (náves, príves             

a pod.) prepravujúceho tovar, ktorý sa má dočasne uskladniť v colnom priestore na colnom priechode; skladné sa  
v tomto prípade vyberie iba za tovar uložený na dopravnom prostriedku; skladné za uskladnenie dopravného 
prostriedku by sa vybralo iba v tom prípade, ak by samotný dopravný prostriedok bol prepravovaný ako tovar, ktorý 
má byť dočasne uskladnený. 

  
2. oddiel Evidencia uskladneného tovaru, výber a odvod skladného  
 

(4) Pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu pobočka colného úradu (ďalej len „PCÚ“) primerane využije 
ustanovenia o prvotnej evidencii, skladovej evidencii a zásadách uskladňovania interného riadiaceho aktu upravujúceho 
uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým v súvislosti s colným 
dohľadom a daňovým dozorom.  

(5) O dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu PCÚ vypracuje v dvoch vyhotoveniach potvrdenie o prevzatí 
tovaru na jeho dočasné uskladnenie v sklade colného úradu (ďalej len „potvrdenie o uskladnení“), ktorého vzor je 
uvedený v prílohe tohto nariadenia. Jedno vyhotovenie potvrdenia o uskladnení vydá PCÚ deklarantovi a druhé 
vyhotovenie potvrdenia o uskladnení založí do svojej evidencie na PCÚ. 

(6) PCÚ, ktorá vydala potvrdenie o uskladnení, je povinná zaevidovať predmetný tovar do prvotnej evidencie, viesť prvotnú 
evidenciu a odovzdať dočasne uskladnený tovar do skladu colného úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami 
interného riadiaceho aktu upravujúceho uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom 
nadobudnutým v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom.  

(7) Riaditeľom colného úradu poverený zamestnanec postupuje pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu 
a jeho evidencii v súlade s ustanoveniami interného riadiaceho aktu upravujúceho uskladňovanie tovaru, vedenie 
evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom.  

(8) Pri vyskladnení dočasne uskladneného tovaru je deklarant povinný predložiť originál potvrdenia o uskladnení (príloha 
tohto nariadenia), ktorý mu PCÚ vydala pri uskladnení tovaru a na základe ktorého mu bude tovar po splnení podmienok 
určených colným úradom a po zaplatení čiastky skladného vydaný. V prípade, ak potvrdenie o uskladnení predloží iná 
osoba ako tá, ktorá je na potvrdení o uskladnení uvedená ako deklarant, colný úrad tovar vydá iba po predložení 
písomného splnomocnenia, ktoré bude vystavené deklarantom uvedeným na predloženom potvrdení a ktoré si PCÚ 
založí k potvrdeniu o uskladnení na PCÚ.    

(9) V prípade úhrady platby skladného v hotovosti vystaví PCÚ príjmový pokladničný doklad z registra príjmov pre evidenciu 
hotovostných a bezhotovostných platieb, ktorý slúži ako doklad o úhrade. 
 
3. oddiel Nakladanie s uskladneným tovarom 
 

(10) V súlade s ustanovením čl. 149 Colného kódexu, musí byť dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, 
prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený do 90 dní. Ak sa pri tovare dočasne uskladnenom v sklade 
colného úradu nevykonali v uvedenej lehote úkony potrebné na jeho prepustenie do colného režimu alebo nebol spätne 
vyvezený, môže colný úrad v súlade s ustanovením § 64 ods. 1 písm. c) Colného zákona tovar alebo vec zaistiť.  

(11) Ak vlastník tovaru alebo veci, prípadne osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať v lehote určenej 
colným úradom neodstráni dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) 
Colného zákona, je colný úrad v súlade s ustanovením § 65 ods. 1 Colného zákona oprávnený takýto tovar alebo vec 
predať.  

(12) Ak to okolnosti vyžadujú, colný úrad môže dočasne uskladnený tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, v súlade 
s ustanovením § 66 ods. 2 Colného zákona predať. Rovnako môže postupovať colný úrad aj v prípade, ak hrozí 
zníženie hodnoty dočasne uskladneného tovaru alebo ak by jeho uschovanie, starostlivosť o tovar alebo udržiavanie 
v dobrom stave bolo spojené s neprimeranými nákladmi, alebo by bolo neprimerane náročné. Ak predaj tovaru nie je 
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s prihliadnutím na okolnosti prípadu možný, najmä ak je tovar nepredajný, možno dočasne uskladnený tovar poskytnúť 
na charitatívne účely v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia o oslobodení od cla.   

(13) V súlade s ustanovením § 67a Colného zákona sa z výnosu získaného predajom tovaru alebo veci prednostne uhradí 
colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa Colného zákona alebo osobitných predpisov. Zvyšok 
výnosu vyplatí colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dňa predaja tovaru alebo 
veci, prepadne zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.  

(14) V zmysle ustanovenia § 66 ods. 4 Colného zákona je predaj dočasne uskladneného tovaru neprípustný, ak by sa ním 
ohrozil život alebo zdravie ľudí, zvierat, alebo ak by mohol mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Ak nemôže colný 
úrad naložiť s tovarom spôsobom uvedeným v odseku 12 tohto nariadenia, môže taký tovar zničiť. 

(15) Pri predaji a zničení tovaru postupuje colný úrad v súlade s príslušnými ustanoveniami interného riadiaceho aktu 
upravujúceho uskladňovanie tovaru, vedenie evidencií, predaj a iné zaobchádzanie s tovarom nadobudnutým 
v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom.          
 
4. oddiel Sadzby skladného 
 

(16) V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Colného zákona je pri dočasnom uskladnení tovaru v sklade colného úradu povinná 
zaplatiť skladné osoba, ktorá predložila tento tovar colnému úradu. 

(17) V súlade s ustanovením § 23 Colného zákona sa za tovar dočasne uskladnený v sklade colného úradu platí skladné vo 
výške: 
a) 5% z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 16,59 eura, ak uskladnenie tovaru nepresahuje päť dní vrátane 

dňa, v ktorom sa tovar uskladnil, 
b) 10% z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 33,19 eura, ak uskladnenie tovaru presahuje päť dní 

a nepresahuje jeden mesiac; ak uskladnenie tovaru presahuje jeden mesiac, platí sa uvedená suma za každý 
začatý mesiac uskladnenia tovaru.   

(18) Ak sa v skladoch colného úradu uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za každý 
začatý mesiac vo výške 6,63 eura za každú skladovú položku. 

(19) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. 
 
5. oddiel Dni určujúce začiatok a koniec doby uskladnenia tovaru 
 

(20) Doby uvedené v odsekoch 17 a 18 tohto nariadenia začínajú plynúť prvým dňom uskladnenia tovaru. 
(21) Doby určené podľa mesiacov uvedené v odsekoch 17 a 18 tohto nariadenia končia dňom predchádzajúcim ku dňu, ktorý 

sa svojím číselným označením v mesiaci zhoduje s dňom, v ktorom doba začala plynúť.  
(22) Colné úrady budú vyberať skladné za obdobie, počas ktorého bol tovar fyzicky uskladnený. Posledným dňom určujúcim 

koniec doby uskladnenia je deň vyskladnenia tovaru.  
 
6. oddiel Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

(23) Zrušuje sa služobný predpis č. 2/95/15 o vymeriavaní a vyberaní skladného za dočasné uskladnenie tovaru v skladoch 
colných orgánov. 

 
(24) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16. decembra 2016. 

 
 
 
V Bratislave 14. decembra 2016 
 
 

Ing. František Imrecze 
                                                                                                                            prezident finančnej správy 
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Príloha k nariadeniu č. 36/2016  

COLNÝ ÚRAD ..............  
Pobočka colného úradu ..........., 

 ........................, ................... 

                    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––            
 

Telefón: ................    Fax: ........................         www.financnasprava.sk 
 

Potvrdenie o prevzatí tovaru na jeho dočasné uskladnenie v sklade colného úradu 
 

 
  

Deklarant (názov, sídlo, IČO, EORI):  ......................................................................................................... 

                                                             ......................................................................................................... 

 

poradové 
číslo 

opis tovaru 
(kód PpKN) 

množstvo tovaru hodnota tovaru poznámka 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Potvrdzujem správnosť údajov a súčasne prevzatie „Potvrdenia o prevzatí tovaru na jeho dočasné uskladnenie 
v sklade colného úradu“, pričom som si vedomý podmienok uskladnenia, na ktoré som bol vopred upozornený 
colníkom, ktorý tovar prevzal.    
 
 
V ......................... dňa ................................ 
 
 
 
    .........................................................                                                     ..................................................................... 
              podpis deklaranta                                                                         odtlačok služobnej pečiatky, hodnosť, titul, 
          odovzdávajúceho tovar                                                                            meno, priezvisko, podpis colníka  
                                                                                                                                   preberajúceho tovar        
 

Lehota na podanie colného vyhlásenia končí dňom: .................................. 
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Podmienky uskladnenia:     

1. V súlade s ustanovením čl. 149 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, 

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, musí byť dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, 

prepustený do colného režimu alebo spätne vyvezený do 90 dní. 

2. V súlade s ustanovením § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) môže colný úrad zaistiť dočasne 

uskladnený tovar, ak úkony potrebné na prepustenie tovaru do colného režimu alebo na jeho spätný vývoz 

neboli vykonané v lehote uvedenej v bode 1. 

3. Ak vlastník tovaru alebo veci, prípadne osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať v lehote 

určenej colným úradom, neodstráni dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci podľa ustanovenia § 64 

ods. 1 písm. c) Colného zákona, je colný úrad v súlade s ustanovením § 65 ods. 1 Colného zákona oprávnený 

takýto tovar alebo vec predať. V súlade s ustanovením § 67a Colného zákona sa z výnosu získaného predajom 

tovaru alebo veci prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa 

Colného zákona alebo osobitných predpisov. Zvyšok výnosu vyplatí colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto 

osoba neprihlási do troch rokov odo dňa predaja tovaru alebo veci, prepadne zvyšok výnosu z predaja 

v prospech štátu.      

4. Tovar bude colným úradom vydaný len po predložení tohto potvrdenia. Ak toto potvrdenie predloží iná osoba 

ako deklarant, colný úrad tovar vydá iba po predložení písomného splnomocnenia, ktoré bude vystavené 

deklarantom uvedeným v tomto „Potvrdení o prevzatí tovaru na jeho dočasné uskladnenie v sklade colného 

úradu“, ktorý tovar odovzdal na uskladnenie do skladu colného úradu.    

 
Osoba preberajúca tovar iná ako deklarant 

meno, priezvisko:  ......................................................................................................... 

trvalý pobyt:  ......................................................................................................... 

číslo dokladu totožnosti: .........................................................................................................  

 

V ......................... dňa ................................                        Potvrdzujem prevzatie tovaru zo skladu colného úradu.                    
 
 
 
 
 
 
 ....................................................................                                                 ................................................................ 
 odtlačok služobnej pečiatky, hodnosť, titul,                                                                  podpis deklaranta 
        meno, priezvisko, podpis colníka                                                                         (preberajúcej osoby) 
              odovzdávajúceho tovar 

 

Uskladnený tovar: 
 
 prepustený do colného režimu: ......................................................................... 

 
 spätne vyvezený:   ......................................................................... 

 
 číslo colného vyhlásenia:  ......................................................................... 

 
 skladné zaplatené v sume:  .........................................................................           
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