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Vec:
Petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v Balogu nad Ipľom – oznámenie
o vybavení petície
Dňa 19.02.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR postúpilo Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) z dôvodu príslušnosti
petíciu obyvateľov obcí Balog nad Ipľom a Kosihy nad Ipľom, adresovanú aj Slovenskej
pošte, a. s., ktorou občania obcí Balog nad Ipľom a Kosihy nad Ipľom, ako aj podnikatelia
z tejto oblasti žiadajú, aby pobočka Slovenskej pošty, a. s., v Balogu nad Ipľom zostala
zachovaná a slúžila obyvateľom aj naďalej.
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:
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, 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 Balog nad Ipľom a ani
nedisponuje informáciou o zámere Slovenskej pošty, a. s., neprevádzkovať ďalej Poštu
Balog nad Ipľom.
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Univerzálna poštová služba pre obce Balog nad Ipľom a Kosihy nad Ipľom
je zabezpečovaná dodacou Poštou Balog nad Ipľom. Doručovanie listových a ostatných
zásielok je zabezpečené prostredníctvom poštových doručovateľov Pošty Balog nad Ipľom,
doručovanie balíkov zabezpečuje Oddelenie regionálneho doručovania Banská Bystrica
a výdaj nedoručených oznámených zásielok Pošta Balog nad Ipľom.
V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom
č. 02/P-44/ORPS/2019-120 zo dňa 20.02.2019, Slovenskú poštu, a. s., o zaujatie
stanoviska k predmetnej petícii.
Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a. s., aktuálne nepripravuje zrušenie Pošty Balog
nad Ipľom. Na základe uvedených informácií je Pošta Balog nad Ipľom prevádzkovaná
naďalej.
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