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Colníci počas letných mesiacov nezaháľali 
 

PREŠOV – 03. 08. 2017: Aj počas horúcich letných mesiacov, kedy každý myslí na vytúženú 
dovolenku a oddych, colníci usilovne pracujú a zameriavajú svoju pozornosť na predajcov 
v súvislosti s dodržiavaním zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Colný úrad Prešov v súvislosti s dodržiavaním zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 
vykonal u predajcov v uplynulom mesiaci v rámci svojho územného obvodu 40 kontrol. Tieto boli zamerané 
najmä na nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu a vydanie pokladničného 
dokladu, ktorý nespĺňa náležitosti zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice 
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1998 Zb. o správe daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ERP“). Kontroly boli vykonané v kamenných prevádzkach, ale aj na rôznych kultúrnych podujatiach 
a jarmokoch miest a obcí organizovaných pre širokú verejnosť. 

Z výsledkov kontrol vykonaných colníkmi Colného úradu Prešov za mesiac júl 2017 vyplýva, že bolo 
zistených 34 porušení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 85% 
z počtu kontrolovaných, pričom v deviatich prípadoch ide o opakované porušenie zákona o ERP.  

Celková suma uložených pokút colným úradom v uvedenom mesiaci činí 11 770,- eur. 

Colný úrad Prešov v rámci vykonaných kontrol u predajcov uložil 6 zákazov predávať tovar, alebo 
poskytovať službu za opakované porušenie zákonných povinností a z toho v dvoch prípadoch taktiež podal 
návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia za zistenie opakovaných porušení zákona o ERP. 

Vzhľadom na pretrvávajúce a opakované porušenia zákona o ERP, budú kontroly zo strany Colného úradu 
Prešov vykonávané intenzívne aj naďalej počas celej letnej sezóny. 

 


