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Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2014 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb (ďalej len „úrad“) podľa 

§ 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 o poštových sluţbách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) zverejňuje v stanovenej lehote 

prehľad príjmov a výdavkov kompenzačného fondu za rok 2014. 

Kompenzačný fond na financovanie univerzálnej sluţby bol zriadený podľa § 55 ods. 1 

zákona ako osobitný účet v Štátnej pokladnici. 

Príjmami kompenzačného fondu sú príspevky od poštových podnikov podľa § 58 zákona, 

ktoré poskytujú poštové sluţby zameniteľné s univerzálnou sluţbou a sumy vrátené podľa  

§ 57 ods. 8 zákona. Výdavkami kompenzačného fondu sú náhrada čistých nákladov 

univerzálnej sluţby, vrátenie príspevku podľa § 58 ods. 7 zákona a výdavky spojené so 

správou kompenzačného fondu.  

Spôsob úhrady čistých nákladov je zákonom ustanovený ako preddavkový, s previazaním na 

kalendárny rok, za ktorý sa náhrada poskytuje. Úrad určil na základe polročných 

ekonomických výsledkov dňa 29. 11. 2013 predbeţné čisté náklady za rok 2013 v sume 

7 196 528 eur,- a v rozsahu tejto sumy uloţil povinnosť poštovým podnikom, poskytujúcim 

zameniteľné sluţby, prispievať do kompenzačného fondu v pomere, ktorý vyjadruje ich 

podiel na trhu podľa dosiahnutého obratu zo zameniteľných sluţieb a obratu poskytovateľa 

univerzálnej sluţby. Výška príspevku od poštových podnikov je limitovaná do výšky 3% ich 

obratu za poskytovanie zameniteľných poštových sluţieb a chýbajúca časť na úhradu čistých 

nákladov je uhrádzaná zo štátneho rozpočtu. Následne, na základe ročných ekonomických 

výsledkov určil úrad dňa 28. 8. 2014 čisté náklady za rok 2013 v sume  10 661 552,- eur 

a rozdiel medzi predbeţnou a výslednou sumou bol zúčtovaný oproti uhradeným príspevkom 

od poštových podnikov do kompenzačného fondu, resp. uhradeným platbám poskytovateľovi 

univerzálnej sluţby.  

Príspevky do kompenzačného fondu sú  poštové  podniky povinné platiť počas nasledujúceho 

kalendárneho roka, za ktorý úrad určil predbeţné čisté náklady, a to vţdy v sume jednej 

štvrtiny príspevku do posledného dňa prvého aţ tretieho kalendárneho štvrťroka a vo zvyšku 

do posledného dňa štvrtého kalendárneho štvrťroka. 

Úrad na základe určených predbeţných čistých nákladov a predloţených obratov od 

poštových podnikov za prvých šesť mesiacov roku 2013, rozhodol o povinnosti platiť 

príspevok do kompenzačného fondu nasledovným poštovým podnikom: 

 

 

 



Poštový podnik Suma príspevku v € 

Cromwell a.s. 427,11 

FIEGE s.r.o 647,69 

Tatra Billing, s.r.o. 0,00 

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 176,67 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 321,42 

 

Spoločnosti Cromwell a.s. a Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., uhradili príspevky 

jednorazovo. Na základe určenia čistých nákladov za rok 2013 a predloţených obratov od 

poštových podnikov za rok 2013, rozhodol úrad o zvýšení príspevkov do kompenzačného 

fondu nasledovným poštovým podnikom: 

Poštový podnik Suma príspevku v € 

Cromwell a.s. 321,41 

FIEGE s.r.o. 1 119,31 

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 162,66 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 320,42 

 

Úrad uhrádza čisté náklady podľa § 57 ods. 7 zákona počas kalendárneho roka, ktorý 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý určil predbeţné čisté náklady 

v termínoch do 15. februára, 30. apríla, 31. júla, 31. októbra a v sume rozdielu medzi  čistými 

nákladmi  a súčtom uhradených súm podľa § 57 ods. 7., písmen a), b) a c) do 31. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka.  

Čisté náklady univerzálnej sluţby za rok 2013 boli uhrádzané prostredníctvom príjmov 

a výdavkov kompenzačného fondu poskytovateľovi univerzálnej sluţby, ktorým je Slovenská 

pošta, a.s., nasledovne:  

Príjmy: 

Dátum Subjekt Suma v EUR 

6.2.2014 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 
7 185 955,11 

12.3.2014 FIEGE s.r.o 161,92 

27.3.2014 Cromwell, a.s.  427,11 

9.4.2014 Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2 330,35 

9.6.2014 FIEGE s.r.o. 161,92 

27.6.2014 Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2 330,35 

12.9.2014 Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s., 162,66 

30.9.2014 Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2 330, 35 

1.10.2014 FIEGE s.r.o. 161,93 



11.11.2014 FIEGE s.r.o. 1 191,31 

18.12.2013 Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s., 
1)

 90,45  

22.12.2014 Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2 330,37 

29.12.2013 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 
3 454 100,20 

30.12.2014 Cromwell, a.s. 321,41 

31.12.2013 Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s., 9 320,42 

Príjmy spolu 10 661 465,78 

 

Pozn.: 

1) Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., uhradila v predstihu dňa 18.12.2014 

príspevok v sume 90,45 eur, ktorý sa týka predbeţných čistých nákladov za rok 2014 

určený na základe rozhodnutia o výške príspevku zo dňa 26.11.2014 a bol ponechaný 

v kompenzačnom fonde do nasledujúceho roku. 

 

Výdavky: 

 

Dátum Subjekt Suma v EUR 

31.1.2014 Slovenská pošta, a.s. 3 430 452,69 

14.2.2014 Slovenská pošta, a.s. 7 185 955,11 

30.4.2014 Slovenská pošta, a.s. 2 643,21 

29.7.2014 Slovenská pošta, a.s. 2 643,21 

31.10.2014 Slovenská pošta, a.s. 2 643,21 

Výdavky spolu 10 624 337,43 

 

Výdavky súvisiace so správou kompenzačného fondu si úrad neúčtoval. 

 

Bilancia príjmov a výdavkov kompenzačného fondu za rok 2014 

                                                                                 v EUR 

Zostatok k 31.12.2013 3 430 629,36 

Príjmy 10 661 465,78 

Výdavky 10 624 337,43 

Zostatok k 31.12.2014 3 467 757,71 

 

Zostatok v kompenzačnom fonde týkajúci sa čistých nákladov za rok 2013  zníţený o sumu 

90,45 eur bol v súlade so zákonom poukázaný poskytovateľovi univerzálnej sluţby dňa  

31.1. 2015. 


