
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb 

Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina 
 

Telefón: +421 41 7235257    WEB: www.teleoff.gov.sk                                  Bankové spojenie: Štátna pokladnica    IČO: 42 355 818          
Fax:       +421 41 7234043    E-mail: Zuzana.ISTENIKOVA@teleoff.gov.sk  č. účtu: 7000499755/8180   

 
 
 

Obec Kamenné Kosihy - Kőkeszi 

Ing. Ladislav Pixiades, starosta obce 

991 27 Kamenné Kosihy 

 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žilina 
 02/P-165/ORPS/2018-761 JUDr. Z. Isteníková  041/7235 257 10.09.2018 

 
Vec: 
Petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a.s., v Kamenných Kosihách                                   
– oznámenie o vybavení petície 

 Dňa 30.07.2018 postúpila Slovenská pošta, a.s., Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) petíciu 
obyvateľov obcí Kamenné Kosihy, Trebušovce, Širákov, Seľany a Ďurkovce za zachovanie 
pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Kamenných Kosihách, podanú obcou Kamenné Kosihy 
v zastúpení starostom obce Ing. Ladislavom Pixiadesom. 

 Predmetnou petíciou žiadajú obyvatelia obcí Kamenné Kosihy, Trebušovce, Širákov, 
Seľany a Ďurkovce, aby pobočka Slovenskej pošty, a. s., v Kamenných Kosihách zostala 
zachovaná a rozhodnutím zrušiť pobočku a jej prípadným presunutím do obce Vinica 
vzdialenej 8 km, sa uškodí mnohým obyvateľom spomínaných obcí, hlavne dôchodcom 
a ľuďom zdravotne postihnutým. Súčasná pobočka pošty obsluhuje spádovú oblasť s viac 
ako 1 000 obyvateľmi a má výbornú dostupnosť. 

 Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny 
dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci                           
pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona o petičnom 
práve.  

 Slovenská pošta, a. s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa 
zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 
15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná  dodržiavať 
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky 
prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky                               
sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby.  

 Úrad v rámci prešetrovania petície postupoval v súlade s uvedenými predpismi.                     
Pri prešetrovaní petície boli zistené nasledovné skutočnosti: 

 Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný podľa bodu 4 Poštovej licencie vopred 
ohlásiť úradu každú pripravovanú zmenu, ktorá má vplyv na podmienky prevádzkovania 
verejnej poštovej siete. Takouto zmenou sa rozumie aj návrh na zrušenie pošty.  

 Úrad po doručení predmetnej petície zistil, že v čase doručenia petície, nebol zo strany 
Slovenskej pošty, a. s., predložený žiadny návrh na zrušenie Pošty Kamenné Kosihy. 
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 V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom                      
č. 02/P-165/ORPS/2018-683 zo dňa 02.08.2018, Slovenskú poštu, a. s., o zaujatie 
stanoviska k predmetnej petícii. 

 Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a. s., v súčasnej dobe analyzuje pošty s najnižším 
objemom výnosov, ktoré prevádzkuje nad rámec Požiadaviek. Zo strany Slovenskej pošty, 
a. s., prišlo k stretnutiu s niektorými starostami dotknutých obcí, ktorým boli predložené 
návrhy a riešenia, ktoré by Slovenská pošta, a. s., prijala k zabezpečeniu poštových 
služieb v súlade s Požiadavkami. Zároveň Slovenská pošta, a. s., uviedla, že k žiadnemu 
konečnému rozhodnutiu zatiaľ neprišlo.  

 Na základe uvedených informácií je Pošta Kamenné Kosihy prevádzkovaná naďalej.  

 

 S pozdravom                                  

                                    JUDr. Zuzana Isteníková, v. r. 
                                                                                               riaditeľka odboru                                               
                                                                                           regulácie poštových služieb 



 

 



 

 

 


