Pre zamedzenie tvorby radov pred samoobslužnými kioskami
môžete uhradiť poplatok z pohodlia domova nasledovnými spôsobmi
(následne nutná prítomnosť na úrade)
Spôsob úhrady prostredníctvom
A. mobilnej aplikácie eKolok

B. webovej aplikácie – Virtuálny kiosk

Čo musíte urobiť?
1. z pohodlia domova zakúpiť eKolok cez mobilnú
aplikáciu eKolok na vybrané služby platobnou
kartou (Aplikácia je k dispozícii pod názvom
eKolok na GooglePlay / APP Store a je určená pre
mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4
vyššie a pre mobilné zariadenia s iOS.). Podrobný
postup je uvedený v príručke).
2. priniesť na úrad eKolok zakúpený cez mobilnú
aplikáciu a úhradu preukázať na svojom
mobilnom telefóne (vygenerovaný eKolok
v mobilnom telefóne)

1. z pohodlia domova zakúpiť eKolok cez webovú
aplikáciu – Virtuálny kiosk na vybrané služby
platobnou kartou (K dispozícii je na webovej
stránke https://m.ekolky.gov.sk . Podrobný
postup je uvedený v príručke).
1. priniesť na úrad eKolok zakúpený cez virtuálny
kiosk a úhradu preukázať eKolkom vytlačenom
na papieri (vygenerovaný eKolok z virtuálneho
kiosku)

Doplňujúce informácie
Pre poplatníka:
Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho
kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie
profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok
je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.
Príručku pre mobilnú aplikáciu eKolok,
Príručku pre webovú aplikáciu eKolok,
a všetky existujúce služby (číselník služieb) zároveň aj
s vyznačením na ako zariadení sa nachádzajú nájdete na:
https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok
eKolok zakúpený cez mobilnú aplikáciu a virtuálny kiosk je
možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa
zakúpenia.
Upozornenie pre úrad:
Pri úhrade cez mobilnú aplikáciu a webovú aplikáciu –
virtuálny kiosk je informácia o úhrade platobného predpisu
zaevidovaná do centrálneho systému online.
Úrad štandardne spotrebuje prinesený eKolok v MSP
zosnímaním QR kódu čítačkou, resp. ručne natypuje ID
eKolku.

O službu môžete požiadať elektronicky na emailovú adresu úradu
a správny poplatok môžete uhradiť z pohodlia domova nasledovnými spôsobmi
(nie je nutná účasť na úrade)
Spôsob úhrady prostredníctvom
C. Vystaveného platobného predpisu

Čo musíte urobiť?
1. emailom požiadať o službu na adrese úradu
..........
2. z pohodlia domova uhradiť predpis:
- bankovým prevodom z účtu na účet
uvedený na platobnom predpise
- cez mobilnú aplikáciu eKolok, ktorá je k
dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay
/ APP Store a je určená pre mobilné
zariadenia s OS Android od verzie 4.4 vyššie a
pre mobilné zariadenia s iOS. Po stiahnutí
aplikácie na svoj mobilný telefón a registrácii
zvolíte na displeji voľbu Úhrada vydaného
predpisu, načíta QR kód z platobného
predpisu a zaplatíte príslušnú sumu
prostredníctvom platobnej karty.
- cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny
kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej
stránke https://m.ekolky.gov.sk. Po registrácii
zvolíte na displeji voľbu Úhrada vydaného
predpisu, zadáte variabilný symbol
z platobného predpisu a zaplatíte príslušnú
sumu prostredníctvom platobnej karty.

Doplňujúce informácie
Upozornenie pre poplatníka pri úhrade:
Pri zadávaní úhrady je nevyhnutné dodržať presné
platobné inštrukcie uvedené na platobnom predpise, t. j.
je nevyhnutné uhradiť platobný predpis počas doby
platnosti platobného predpisu a pri úhrade správne uviesť
párovací znak.
V prípade tuzemského platobného styku je párovacím
znakom variabilný symbol (príklad 1234567890).
V prípade zahraničného platobného styku je párovacím
znakom E2E referencia (príklad
/VS1234567890/SS0000000000/KS0999, potrebné uvádzať
do správy pre prijímateľa, uvádzať aj s lomítkami)
Chybne zadaná úhrada platobného predpisu nebude
spárovaná na platobný predpis, platba bude automaticky
vrátená
na
účet
poplatníka
prostredníctvom
prevádzkovateľa systému a služba úradom nebude
poskytnutá.
Upozornenie pre úrad v súvislosti s úhradou predpisu:
Pri úhrade bankovým prevode je informácia o úhrade
platobného predpisu zaevidovaná do centrálneho systému
v lehote štandardného spracovania medzibankového
prevodu (spravidla do 2 dní).
Pri úhrade cez mobilnú aplikáciu a webovú aplikáciu –
virtuálny kiosk je informácia o úhrade platobného predpisu
zaevidovaná do centrálneho systému online.
Úrad je povinný úhradu odkontrolovať v centrálnom
systéme a poskytnúť službu smie len v prípade, ak je
platobný predpis v stave „spotrebovaný“.

