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Vec: 
Petícia za zachovanie poštovej schránky v obci Veľké Ripňany časť Behynce – oznámenie 
o vybavení petície 

 Listom č. R-G10000-22-00017/5PE-2022 zo dňa 12.04.2022 Slovenská pošta, a. s., 
postúpila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) petíciu za zachovanie poštovej schránky v obci Veľké Ripňany časť Behynce.  

 Predmetnou petíciou žiadajú obyvatelia obce Veľké Ripňany časť Behynce, aby poštová 
schránka Slovenskej pošty, a. s., na ulici Hlavná Veľké Ripňany – Behynce zostala 
zachovaná a slúžila obyvateľom tak, ako tomu bolo doposiaľ. 

 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 č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení (ďalej len „zákon 
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 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 v platnom znení stanovujú v článku 6 zásady pre rozmiestňovanie 
a dostupnosť poštových schránok, pričom platí podľa článku 6 bod 4, že v obci s počtom 
obyvateľov od 1 001 do 5 000 je najmenej jedna poštová schránka.  

 Slovenská pošta, a. s., v rámci optimalizácie verejnej poštovej siete vykonávala v roku 
2020 analýzu využiteľnosti prevádzkovaných poštových schránok. Na základe plošnej 
verifikácie plnenia dostupnosti poštových schránok a analýzy ich využiteľnosti vykonanej  
sledovaním počtu vybraných listových zásielok, Slovenská pošta, a. s., predložila v prvom 
štvrťroku roku 2021 návrh na zrušenie poštových schránok, ktoré boli prevádzkované               
nad rámec Požiadaviek na kvalitu. 
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 Obec Veľké Ripňany má 2102 obyvateľov (zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2021) 
a Slovenská pošta, a. s., prevádzkuje v obci v súčasnosti dve poštové schránky, a to na 
adrese Topoľčianska 54/86 a Poštová 461/482 Veľké Ripňany.  

 V súvislosti s prešetrovaním doručenej petície úrad požiadal Slovenskú poštu, a. s., 
listom č. 05/P-6404/ORPS/2022-8800 zo dňa 20.04.2022, o vyjadrenie k prehodnoteniu 
ponechať v predmetnej lokalite poštovú schránku na základe predloženej petície. 

 Slovenská pošta, a. s., listom zn. R-G10000-22-00017/5PE-2022 zo dňa 02.05.2022, 
doručeným dňa 03.05.2022, uviedla, že poštová schránka prevádzkovaná na adrese Veľké 
Ripňany 168/143E Veľké Ripňany, bola zrušená v rámci predloženého návrhu zrušenia 
poštových schránok vyplývajúceho z analýzy využiteľnosti prevádzkovaných poštových 
schránok. Slovenská pošta, a. s., dlhodobo zaznamenáva znížený záujem o využívanie 
poštových schránok zákazníkmi, pričom vyhodnotila využívanie každej jednej 
prevádzkovanej poštovej schránky a na základe výsledkov pristúpila v roku 2021 k redukcii 
ich počtu a optimalizácii nákladov súvisiacich s ich prevádzkovaním.  

 V obci Veľké Ripňany prevádzkuje dve poštové schránky. Vybranie listových zásielok 
v časti obce Veľké Ripňany – Behynce, ako aj v obciach Biskupová, Lužany, Malé Ripňany, 
ktoré patria do obvodu Pošty Veľké Ripňany, zabezpečujú aj poštoví doručovatelia v čase 
doručovacej pochôdzky. Na základe uvedeného, Slovenská pošta, a. s., neplánuje znovu 
zriadiť poštovú schránku, ktorá je predmetom podanej petície. 

 Po prešetrení podanej petície ako aj preverení vyššie uvedených údajov sú aktuálne 
splnené Požiadavky na kvalitu z hľadiska rozmiestňovania a dostupnosti poštových 
schránok v obci Veľké Ripňany.  

 

 S pozdravom                                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 



 

 

 


