Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, 828 55 Bratislava
č. j.: 255/ORPS/2014
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb ako príslušný
orgán štátnej správy v oblasti poštových sluţieb podľa § 2 zákona č. 402/2013 Z. z.
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb a Dopravnom
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 12 zákona č. 324/2011
Z. z. o poštových sluţbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových sluţbách“) vydáva podľa
ustanovenia § 17 a 18 ods. 3 zákona o poštových sluţbách
zmenu Všeobecného povolenia,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné povolenie zverejnené dňa 30.3.2012
pod č. 230/001/2012:
I.
1. V celom znení Všeobecného povolenia sa slovom „úrad“ vo všetkých tvaroch
rozumie „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb“
v príslušnom tvare.
2. V čl. 7 Záverečné ustanovenia bod 1 sa mení nasledovne:
„Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov registrácia a zmena registrovaných údajov podliehajú správnemu poplatku.
Úhrada správneho poplatku sa vykonáva spôsobom podľa tohto zákona pri podaní
prihlášky na registráciu alebo ohlásení zmien registrovaných údajov. V prípade
úhrady na účet úradu v Štátnej pokladnici č. 7000499798/8180 (IBAN SK26 8180
0000 0070 0049 9798) je variabilný symbol 7777 a špecifickým symbolom
je identifikačné číslo platiteľa. Ţiadateľ predloţí doklad o zaplatení správneho
poplatku pri podaní prihlášky na registráciu alebo pri ohlásení zmien registrovaných
údajov. Zrušenie registrácie správnemu poplatku nepodlieha.“
3. V čl. 7 Záverečné ustanovenia bod 2 sa mení nasledovne: „Všeobecné povolenie
zverejňuje úrad vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových sluţieb a na svojom webovom sídle.
4. Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1.
5. Príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou č. 2.
6. Príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3.
II.
Táto zmena Všeobecného povolenia nadobúda právoplatnosť dňom jej uverejnenia
vo Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb.
V Bratislave, dňa 25. 4. 2014
Ing. Ján Fľak, PhD., v. r.
podpredseda úradu

Úrad pre reguláciu
elektronických
komunikácií
a poštových služieb

Prihláška
na registráciu
poštového podniku

Príloha č. 1
Evidenčné číslo

Továrenská 7
828 55 Bratislava
Vyplní ţiadateľ:

Podľa § 19 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových sluţbách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podáva prihlášku na registráciu:
Obchodné meno
Adresa
IČO1)
Štatutárny zástupca
Územná pôsobnosť
Sídla hlavných stálych
prevádzok

Počet stálych prevádzok
Druh poskytovanej poštovej služby :
Poštové služby
1. Vybranie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg
2. Dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg
3. Vybranie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg
4. Dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg
5. Vybranie alebo dodávanie poštových zásielok v medzinárodnom styku
s hmotnosťou do 50 kg
z toho zameniteľné poštové služby
1. Vybranie listových zásielok s hmotnosťou do 2 kg
2. Dodávanie listových zásielok s hmotnosťou do 2 kg
3. Vybranie balíkov s hmotnosťou do 10 kg
4. Dodávanie balíkov s hmotnosťou do 10 kg
5. Vybranie reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou do 2 kg
6. Dodávanie reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou do 2 kg
7. Dodávanie cezhraničných balíkov s hmotnosťou do 20 kg
8. Úradné zásielky

Doplnkové služby
1. Poistenie
2. Doporučene
3. Dobierka
4. Doručenka
5. Do vlastných rúk
6. Krehké

7. Iné .................................................................................................................
................
.................................................................................................................
Expresné služby
1. Rýchlosť dodania v lehote .............
2. Vybranie poštovej zásielky v mieste jej pôvodu
3. Záruka doručenia v určený dátum
4. Osobné doručenie adresátovi
5. Moţnosť zmeny miesta adresy a doručenia počas prepravy
6. Potvrdenie odosielateľovi o doručení poštovej zásielky
7. Sledovanie pohybu poštovej zásielky s monitorovaním zákazníkom
8. Personalizovaná sluţba podľa individuálneho dojednania a špecifických
poţiadaviek uţívateľa ........................................................................................
.......................................................................................................................
Poštový platobný styk
1. Poukazovanie peňaţných súm v hotovosti
2. Poukazovanie peňaţných súm bez hotovosti
3. Dodávanie peňaţných súm v hotovosti
4. Sprostredkovanie pripísania peňaţných súm na účet
Služby s pridanou hodnotou
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
4. .........................................................................................................................
Prílohy
1. Poštové podmienky
2. Tarifa
3. Reklamačný poriadok
4. Doklad o bezúhonnosti
5. .........................................................................................................................

Doklady preukazujúce splnenie osobitných poţiadaviek:
1. Ochrana poštového tajomstva
2. Ochrana osobných informácií
3. Ochrana poštovej siete
4. Ochrana poštových zásielok
5. Funkčnosť poštovej siete
6. Doklady odbornej spôsobilosti určených osôb
7. Zoznam prístupových miest a kontaktných miest
8. Doklady technickej a organizačnej spôsobilosti
9. Vzor identifikácie poštového podniku na poštových zásielkach
10. Doklady o finančnej spôsobilosti
Poznámky a doplnenie

Dátum podania

Dátum začatia podnikania

Podpis a pečiatka

Ţiadateľ vyplní šedo označenú časť. Neoznačené – biele časti vypĺňa úrad. Ţiadateľ, ktorý má sieť stálych
prevádzok na území Slovenskej republiky, uvedie v poloţke sídla hlavných stálych prevádzok hlavné
organizačné centrá, ostatné prevádzky uvedie v príslušnej prílohe. Ak nepostačuje priestor určený na vyplnenie
údajov na tejto strane, ţiadateľ uvedie údaje v osobitnej prílohe. V časti druh poskytovanej služby ţiadateľ
označí poskytovanú sluţbu kríţikom v šedom štvorčeku na konci riadku a podrobnosti uvedie v poštových
podmienkach v prehľade produktov. Doklad o úhrade správneho poplatku ţiadateľ priloţí k prihláške. Ak pouţije
kolky správneho poplatku, tie ţiadateľ nelepí, ale prikladá k prihláške. Dátum podania ţiadateľ uvedie v prípade,
ţe nie je rovnaký ako dátum začatia podnikania a dátum, kedy úradu odovzdal prihlášku. V časti Prílohy v šedom
štvorčeku na konci riadkov ţiadateľ uvedie počet príloh/počet strán. V časti Doklady preukazujúce splnenie
osobitných požiadaviek v šedom štvorčeku na konci riadkov ţiadateľ uvedie počet týchto dokladov v prípade, ţe
je poţadované ich splnenie pri poskytovaní zameniteľných sluţieb, pri vybraní a distribúcii úradných zásielok alebo
pri poštovom platobnom styku.
1)
V prípade, ţe ţiadateľ nemá pridelené IČO, ponechá sa údaj nevyplnený. Úrad ho doplní po tom, aţ ţiadateľ
oznámi pridelenie IČO Štatistickým úradom SR.

Vyplní úrad

Registrácia
Dátum prijatia
prihlášky

Dátum výzvy na
doplnenie prihlášky

Úhrada správneho poplatku

Dátum registrácie

Podpis a pečiatka úradu

Zánik registrácie
Dátum podania ţiadosti
o zrušenie

Dôvod zrušenia registrácie

Dátum zániku poštového
podniku

Podpis a pečiatka úradu

Dátum zrušenia registrácie
Dátum zániku registrácie

Registračné číslo

Príloha č. 2

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, 828 55 BRATISLAVA

Potvrdenie o registrácii poštového podniku
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb ako príslušný
orgán štátnej správy v oblasti poštových sluţieb podľa § 12 zákona č. 324/2011 Z. z.
o poštových sluţbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
podľa ustanovenia § 19 ods. 9 zákona potvrdzuje, ţe bol v Registri poštových
podnikov

zaregistrovaný

poštový podnik:
IČO:
so sídlom:

registračné číslo:

Identifikačné označenie:
Dátum registrácie:
Dátum začatia podnikania:

............................................................
predseda úradu

Úrad pre reguláciu
elektronických
komunikácií
a poštových služieb

Zmena údajov
registrácie
poštového podniku

Príloha č. 3
Evidenčné číslo

Továrenská 7
828 55 Bratislava
Vyplní ţiadateľ:

Podľa § 20 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových sluţbách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov registrovaný poštový podnik ohlasuje zmenu údajov:
Obchodné meno
Adresa
IČO
Štatutárny zástupca
Registračné číslo
Sídla stálych
prevádzok

Zmena nasledujúcich údajov
1. Obchodné meno
2. Adresa
3. IČO
4. Identifikačné údaje orgánov podniku
5. Zmeny orgánov podniku
Popis zmeny

Zmena poskytovaných poštových služieb
1. Vybranie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg
2. Dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg
3. Vybranie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg
4. Dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg
5. Vybranie alebo dodávanie poštových zásielok v medzinárodnom styku
s hmotnosťou do 50 kg

z toho zameniteľné poštové služby
1. Vybranie listových zásielok s hmotnosťou do 2 kg
2. Dodávanie listových zásielok s hmotnosťou do 2 kg
3. Vybranie balíkov s hmotnosťou do 10 kg
4. Dodávanie balíkov s hmotnosťou do 10 kg
5. Vybranie reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou do 2 kg
6. Dodávanie reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou do 2 kg
7. Dodávanie cezhraničných balíkov s hmotnosťou do 20 kg
8. Úradné zásielky
Popis zmeny

Poštový platobný styk
1. Poukazovanie peňaţných súm v hotovosti
2. Dodávanie peňaţných súm v hotovosti
3. Poukazovanie peňaţných súm bez hotovosti
4. Sprostredkovanie pripísania peňaţných súm na účet
Popis zmeny

Iné zmeny
1. Expresné sluţby
2. Spôsob označenia vybratých poštových zásielok
Popis zmeny

Zmena registrácie podľa § 20 ods. 7 zákona:
Poštový platobný styk
1. Poukazovanie peňaţných súm v hotovosti
2. Dodávanie peňaţných súm v hotovosti
3. Poukazovanie peňaţných súm bez hotovosti
4. Sprostredkovanie pripísania peňaţných súm na účet
Popis zmeny

Vybranie a dodanie úradných zásielok
Popis zmeny

Prílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poštové podmienky
Tarifa
Reklamačný poriadok
Ochrana poštového tajomstva
Ochrana osobných údajov
Ochrana poštovej siete
Ochrana poštových zásielok

8. Doklad o bezúhonnosti určených osôb
9. Doklady o odbornej spôsobilosti určených osôb
10.Doklady o finančnej spôsobilosti
11.Zmeny poštovej siete
12.Zmeny produktov
13.Zmena loga alebo identifikácie
14.Iná zmena
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................................................
Dátum
podania

Dátum zmeny

Podpis a pečiatka

Ţiadateľ vyplní šedo označenú časť. Ţiadateľ, ktorý má sieť stálych prevádzok na území Slovenskej republiky,
uvedie v poloţke sídla hlavných stálych prevádzok hlavné organizačné centrá, ostatné prevádzky uvedie
v prílohe. V časti druh poskytovanej služby ţiadateľ označí zmenu poskytovanej sluţby kríţikom v štvorčeku
na konci riadku a podrobnosti uvedie v popise zmeny. Doklad o úhrade správneho poplatku ţiadateľ priloţí
k oznámeniu zmeny. Dátum podania ţiadateľ uvedie v prípade, ţe nie je rovnaký ako dátum zmeny alebo dátum,
kedy úradu odovzdal oznámenie. Kolky správneho poplatku ţiadateľ nelepí, ale prikladá k oznámeniu.

Vyplní úrad

Zmena údajov registrácie
Dátum prijatia

Dátum výzvy na doplnenie

Dátum doplnenia

Dátum vykonania zmeny

Úhrada správneho
poplatku

Číslo zmeny

Podpis a pečiatka
úradu

