
 

 
 

č. 2/2021 zo 17.06.2021 

 

 

OPATRENIE 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb 
 

zo 14. júna 2021 

 č. 1/2021,  

 

ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. 
novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla 

 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 48 ods. 7 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje: 

 
Čl. I 

 
 
     Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. 
O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla (oznámenie č. 446/2011 Z. 
z.) sa mení takto: 

V § 8 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „do 30 dní odo dňa ukončenia prenosu 
čísla, inak toto právo zaniká“.  

 

 
Čl. II 

 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021. 

 
 
 

Ivan Marták v.r. 
 
 
 



 

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) podľa § 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 o poštových službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
zverejňuje prehľad príjmov a výdavkov kompenzačného fondu za rok 2020. 

 

P. č. Príjmy  Subjekt Suma v EUR 

1. 
Príspevok zo štátneho rozpočtu 
PČNUS1 2019 

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR 

12 172 981,59 

2. 
Príspevok zo štátneho rozpočtu 
ČNUS2 2019 

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR 

1 713 598,99 

3. 
Príspevok poštového podniku 
celkom* 

Mediaprint-Kapa 
Pressegrosso, a.s. 

24,42 

4. 
Príspevok poštového podniku 
celkom* 

Železničná 
spoločnosť 
Slovensko, a.s. 

3 001,01 

Príjmy spolu 13 889 605,01 

 
Vysvetlivky: 
1  PČNUS – predbežné čisté náklady univerzálnej služby 
2  ČNUS – čisté náklady univerzálnej služby 
*  Príspevok od poštového podniku v sebe zahŕňa sumu príspevku do kompenzačného fondu, ktorá 
bola pripísaná na špeciálny účet kompenzačného fondu vedený v Štátnej pokladnici v období od 
01.01. 2020 do 31.12.2020. 

 
 

P. 
č. 

Výdavky Subjekt Suma v EUR 

1. Úhrada ČNUNS 2018 
Slovenská pošta, a.s., 
(poskytovateľ UNS) 

2 679 294,06 

2. Úhrada PČNUS 2019 
Slovenská pošta, a.s., 
(poskytovateľ UNS) 

12 175 249,89 

Výdavky spolu  14 854 543,95 

 
Výdavky spojené so správou kompenzačného fondu v zmysle § 55 ods. 2 zákona si 
úrad neúčtoval. Platby príspevkov/úhrad do/z kompenzačného fondu sú realizované 
podľa § 57 a § 58 zákona. 
 
 

Zostatok na účte kompenzačného fondu k 31.12.2020 
 

Prenesený zostatok z 31.12.2019 2 682 294,05 

Príjmy (+) 13 889 605,01 

Výdavky (-) 14 854 543,95 

Zostatok k 31.12.2020 1 717 355,11 

 


