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Vec: 
Petícia za zachovanie Pošty Partner v Ladzanoch – oznámenie o vybavení petície 

 Dňa 18.02.2019 postúpila Slovenská pošta, a. s., Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) z dôvodu príslušnosti v zmysle zákona              
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom 
práve“) petíciu obyvateľov obce Ladzany so stanoviskom starostu obce Ladzany                    
p. Miloša Čmelu, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením prevádzky Pošty Partner Ladzany 
a žiadajú Slovenskú poštu, a. s., aby prehodnotila návrh jej zrušenia a aj naďalej 
prevádzkovala Poštu Partner v Ladzanoch. Petícia pozostáva z 10 podpisových hárkov 
a 164 podpisov. 

 Podľa vyjadrenia starostu obce Ladzany bola dňom 01.12.2018 Pošta Partner Ladzany 
dočasne zatvorená, pretože skončila platnosť zmluvy. Pani Mária Janovská, Ladzany 127, 
má záujem o uzatvorenie novej zmluvy a pokračovanie v prevádzkovaní Pošty Partner 
Ladzany. S poskytovaním služieb Poštou Partner Ladzany neboli nijaké problémy                         
ani zistené nedostatky a občania boli spokojní. 

 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. 

 Požiadavky stanovujú územnú dostupnosť univerzálnej služby takto: 

Podľa Čl. 4 ods. 4 je vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti 
obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov, k najbližšej pošte najviac 10 km. Podľa Čl. 4 ods. 5 
písm. a) pošta je v každej obci, ktorá má viac ako 2 500 obyvateľov.  

 Úrad v rámci prešetrovania petície postupoval v súlade s uvedenými predpismi.                     
Pri prešetrovaní petície boli zistené nasledovné skutočnosti: 
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 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, zriadenie pošty, 
kontaktného miesta na základe zmluvy s poskytovateľom univerzálnej služby (pošta 
Partner), zmeny v dostupnosti verejnej poštovej siete a pod.   

 Úrad po doručení predmetnej petície zistil, že v čase doručenia petície, nebol zo strany 
Slovenskej pošty, a. s., predložený návrh na zrušenie Pošty Partner Ladzany a ani 
nedisponuje informáciou o zámere Slovenskej pošty, a. s., neprevádzkovať ďalej                       
na základe zmluvy Poštu Partner Ladzany. 

 V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom                      
č. 01/P-43/ORPS/2019-119 zo dňa 20.02.2019, Slovenskú poštu, a. s., o zaujatie 
stanoviska k predmetnej petícii. 

 Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a. s., listom zn. R-G10000-19-00026/2PE-2019                
zo dňa 01.03.2019, doručeným dňa 04.03.2019, prevádzkuje Poštu Partner v obci Ladzany 
od roku 2008. Posledným prevádzkovateľom Pošty Partner Ladzany bola p. Mária 
Janovská, Ladzany 127, ktorú prevádzkovala v prenajatých priestoroch obce na základe 
Zmluvy na zabezpečenie činnosti Pošty Partner Ladzany uzatvorenej so Slovenskou 
poštou, a. s. Aktuálne je Pošta Partner Ladzany od 01.12.2018 dočasne zatvorená 
z dôvodu skončenia platnosti zmluvy. 

 Za účelom zlepšenia podnikateľskej výkonnosti a zabezpečenia pozitívneho 
hospodárenia Slovenskou poštou, a. s., bolo spracované vyhodnotenie prevádzky Pošty 
Partner v obci Ladzany a následne pripravený návrh na jej zrušenie, pričom o zámere zrušiť 
Poštu Partner Ladzany bola obec Ladzany informovaná listom Slovenskej pošty, a. s.,                
zo dňa 30.01.2019. V súčasnej dobe je spracovaný návrh na zrušenie Pošty Partner 
Ladzany, ktorý bude prechádzať schvaľovacím procesom v rámci Slovenskej pošty, a. s.  

 Univerzálna poštová služba pre obec Ladzany by bola po zrušení Pošty Partner Ladzany 
zabezpečovaná dodacou Poštou Hontianske Nemce. Doručovanie listových zásielok 
a balíkov by bolo zabezpečené rovnako ako doteraz poštovým doručovateľom z dodacej 
Pošty Hontianske Nemce a Oddelením regionálneho doručovania Banská Bystrica. Výdaj 
nedoručených oznámených zásielok by bol zabezpečený dodacou Poštou Hontianske 
Nemce. Z hľadiska územnej dostupnosti vzdialenosť najvzdialenejšieho doručovacieho 
miesta v obci Ladzany od Pošty Hontianske Nemce je 8,2 km. 

 Úrad po posúdení zistených údajov ako aj z dôvodu, že v rámci Slovenskej pošty, a. s., 
poskytovateľa univerzálnej služby, bude prebiehať schvaľovací proces o zámere zrušenia 
Pošty Partner Ladzany, odporučil Slovenskej pošte, a. s., v zápisnici o prešetrení petície 
prehodnotiť zámer zrušenia Pošty Partner Ladzany a zvážiť zlepšenie územnej 
dostupnosti pre obyvateľov obce Ladzany, ochotu doterajšieho prevádzkovateľa Pošty 
Partner Ladzany prevádzkovať Poštu Partner aj naďalej, ako aj dôsledne posúdiť 
ekonomické aspekty prevádzky Pošty Partner Ladzany. Zároveň uložil Slovenskej pošte, 
a. s., o prehodnotení zámeru informovať úrad v stanovenom termíne. 

 

 S pozdravom                                  

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



 

 



 

 

 


