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Colníci odhalili v obehu ďalšie neplatné kontrolné známky 
 
PREŠOV – 05.03.2019:   U predajcov v Prešovskom kraji colníci počas prvých mesiacov roka 2019 
zabezpečili desiatky fliaš alkoholu označeného neplatnou kontrolnou známkou. Niektoré tiež 
predávali bez akejkoľvek kontrolnej známky.  
 
Colný úrad Prešov zatiaľ v roku 2019 pri výkone daňového dozoru nad držbou, predajom a označovaním 
spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zabezpečil 53 kusov 
spotrebiteľských balení liehu, ktoré boli označené kontrolnou známkou platnou len do 31.12.2017. 11 kusov 
spotrebiteľských balení liehu colný úrad zabezpečil bez kontrolnej známky.  
 
V rámci vykonaného daňového dozoru colníci preverovali aj pravosť aktuálne platných kontrolných známok 
označených spotrebiteľských balení, pričom preverované kontrolné známky nevykazovali znaky falzifikátov. 
Colníci vykonali aj overenie QR kódov kontrolných známok v systéme finančnej správy, pričom nezistili 
nedostatky.  
 
Colný úrad Prešov opätovne upozorňuje predajcov, že podľa zákona ten, kto predá, ponúkne na predaj, 
skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade so zákonom, dopúšťa sa 
porušenia predpisov a colný úrad takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí. 
  
Zároveň colný úrad pripomína spotrebiteľom možnosť overenia si kontrolnej známky (platnej od 1. januára 
2018) prostredníctvom mobilnej aplikácie „Superkolky“, ktorú je možné si zadarmo stiahnuť do smartfónov. 
Aplikácia je dostupná pre občanov aj na portáli finančnej správy. Spotrebiteľovi po naskenovaní QR kódu alebo 
zadaní 12-miestneho kódu z kontrolnej známky aplikácia ukáže, aký výrobok sa „ukrýva“ za konkrétnym kolkom. 
Aj takýmto spôsobom si môže spotrebiteľ overiť či zakúpený výrobok je pravý. 
 
Vzhľadom na tieto zistenia, ako aj za účelom pravidelnej kontroly dodržiavania zákonných ustanovení 
o označovaní spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov 
kontrolnou známkou v daňovom voľnom obehu, budú kontroly zo strany colného úradu pokračovať 
aj naďalej. 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť 
príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých 
rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s 
cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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