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Vec:
Petícia za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Veľký Slavkov – oznámenie
o vybavení petície
Listom zn. 414/2020/PIT zo dňa 08.10.2020 bola Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) doručená petícia obyvateľov obcí Veľký
Slavkov a Mlynica za zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s., v obci Veľký Slavkov.
Petícia pozostáva zo 42 podpisových hárkov a obsahuje 754 podpisov.
Petícia bola zároveň dňa 16.10.2020 z dôvodu príslušnosti postúpená úradu
Ministerstvom dopravy a výstavby SR a listom zn. R-G10000-20-00051/3P-2020 zo dňa
15.10.2020 Slovenskou poštou, a. s.
Predmetná petícia nadväzuje na list starostu obce Veľký Slavkov zo dňa 19.09.2020,
adresovaný generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty, a. s., ktorý bol úradu zaslaný dňa
22.09.2020 na vedomie. Slovenská pošta, a. s., s postúpením petície predložila úradu
odpoveď Slovenskej pošty, a. s., na list starostu obce Veľký Slavkov zo dňa 19.09.2020,
adresovaný generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty, a. s., v zmysle ktorej Slovenská
pošta, a. s., naďalej užíva priestory Pošty Veľký Slavkov v súlade so zmluvou o nájme
a nateraz neobdržala výpoveď z nájmu ani iný relevantný dokument, ktorým by bol nájom
priestorov ukončený a následkom ktorého by mala byť prevádzka pošty v predmete nájmu
zrušená, resp. ukončená.
Úrad podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o poštových službách“) 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.
Úrad po doručení predmetnej petície zistil, že v čase doručenia petície, nebol zo strany
Slovenskej pošty, a. s., predložený návrh na zrušenie Pošty Veľký Slavkov.
V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v platnom znení, listom č. 04/P-218/ORPS/2020-1100 zo dňa 15.10.2020, Slovenskú
poštu, a. s., o zaujatie stanoviska k predmetnej petícii a k zámeru zrušiť pobočku v obci
Veľký Slavkov.
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
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Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky na kvalitu“), určujúce
podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky
na kvalitu sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové
služby.
Požiadavky na kvalitu stanovujú územnú dostupnosť univerzálnej služby nasledovne:
Podľa Čl. 4 ods. 4 vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti
obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov, k najbližšej pošte je najviac 10 km.
Podľa Čl. 4 ods. 5 písm. a) pošta je v každej obci, ktorá má viac ako 2 500 obyvateľov.
Pošta Veľký Slavkov je dodávacia pošta, pričom spádovou oblasťou pre doručovanie
zásielok je obec Veľký Slavkov a obec Mlynica.
Univerzálna poštová služba pre obec Veľký Slavkov a Mlynica je zabezpečovaná
v zmysle Požiadaviek na kvalitu Poštou Veľký Slavkov. Doručovanie listových a ostatných
zásielok okrem balíkov je zabezpečené prostredníctvom poštového doručovateľa tejto
pošty. Doručovanie balíkov je zabezpečené Oddelením regionálneho doručovania Prešov.
Výdaj nedoručených oznámených zásielok zabezpečuje Pošta Veľký Slavkov.
Z hľadiska územnej dostupnosti podľa Požiadaviek na kvalitu je vzdialenosť
najvzdialenejšieho doručovacieho miesta v obci Mlynica od Pošty Veľký Slavkov 4,7 km.
Podľa vyjadrenia Slovenskej pošty, a. s., aktuálne nepripravuje zrušenie Pošty Veľký
Slavkov.
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