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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.  /2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  Žiada 

 

1. Prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšie mestské zastupiteľstvo 

pripravil návrh na zriadenie služby Slovenskej pošty – Pošta Partner Plus alebo 

iného variantného riešenia v mestských častiach Brodno, Bytčica a Trnové. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA A MATERIÁL 

 

Poslanci odporúčajú, aby uvedená realizácia Pošty Partner Plus vznikla ako sociálny 

podnik, týmto opatrením by mestu vznikli iba náklady spojené s prenájmom priestorov. 

 

Materiál nebude mať v roku 2021 vplyv na rozpočet mesta Žiliny.  

 

Pošta Partner je forma poskytovania poštových služieb verejnosti, ktorú Slovenská pošta, a. s. 

prevádzkuje v spolupráci so zmluvnými partnermi. Cieľom projektu je zabezpečiť poštové 

služby hlavne v miestach, kde je nutné z dôvodu nedostatočných ekonomických výsledkov rušiť 

neefektívne prevádzky pôšt. Pri riešení tejto problematiky Slovenská pošta, a. s vychádza zo 

skúseností poštových správ v Európskej únii, kde je nahrádzanie pôšt inou formou poskytovania 

poštových služieb bežnou praxou. 

 

Pošta Partner z pohľadu záujemcu o prevádzkovanie tohto druhu činnosti 

Pošta Partner je miesto (priestor), v ktorom prevádzkovateľ na základe zmluvy so Slovenskou 

poštou, a. s., poskytuje poštové služby v mene Slovenskej pošty, a. s. Výhodou pre podnikateľa 

je, že môže poštové činnosti začleniť do komplexu svojich obchodných, alebo administratívnych 

aktivít. Služby poskytuje na základe zmluvy v prospech Slovenskej pošty, a. s. vo svojich alebo v 

prenajatých priestoroch. Prevádzkovateľom pošty Partner sa tak môže stať napr. majiteľ 

obchodnej prevádzky, obecný úrad, ale aj akákoľvek fyzická osoba spĺňajúca podmienky pre 

živnosť, ktorá má vhodné priestory pre túto činnosť. Pre zmluvných partnerov, rovnako ako pre 

pošty, platí povinnosť dodržiavať všetky stanovené pravidlá a predpisy. Túto činnosť vykonáva 

partner osobne, respektíve prostredníctvom svojich zamestnancov, po absolvovaní vstupného 

odborného kurzu, ktorý mu Slovenská pošta zabezpečí bezplatne po podpísaní zmluvy. Okrem 

toho partnerovi poskytne základné prevádzkové vybavenie, vrátane potrebnej PC techniky s 

príslušným programovým vybavením a formou prenájmu mu poskytne unifikované interiérové 

vybavenie. Prevádzkovateľ pošty Partner dostáva od Slovenskej pošty, a.s. zmluvne dohodnutú 

mesačnú odmenu, ktorej výška závisí od rozsahu poskytovaných služieb a veľkosti spádovej 

oblasti.  

Pošta Partner z pohľadu zákazníka 

Pošta Partner je súčasťou verejnej poštovej siete, ktorá poskytuje poštové služby tak ako každá 

pošta. Zákazník má možnosť využiť najmä tieto služby: 
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 príjem listových zásielok a balíkov,  

 príjem poštových peňažných poukazov,  

 príjem platobných dokladov SIPO a príjem účtov telekomunikačných úhrad,  

 služby Poštovej banky,  

 predaj cenín a kolkov,  

 výdaj oznámených nedoručených zásielok.  

Otváracie hodiny pre verejnosť sú spravidla blízke alebo zhodné s otváracími hodinami partnera 

pri poskytovaní inej podnikateľskej činnosti alebo s úradnými hodinami (obecné úrady). 

Zriadením pošty Partner v obci sa spravidla nezhoršuje kvalita poskytovaných služieb hlavne 

preto, že zákazník má ďalej možnosť prístupu k poštovým službám bez toho, aby musel z obce 

vycestovať do inej obce. Dochádza k skvalitneniu aj v doručovaní, nakoľko v obvode zriadenej 

pošty Partner sa spravidla zavádza aj doručovanie motorizovaným doručovateľom. Toto riešenie 

je pre zákazníkov výhodné, pretože motorizovaný doručovateľ doručuje aj balíkové zásielky.  

Prevádzkareň pošty Partner je pod neustálym odborným dohľadom Slovenskej pošty, a. s., pretože 

tá naďalej zodpovedá za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, ktoré zákazníkom poskytuje 

partner na základe zmluvy.  

 

Pošta Partner z pohľadu zberateľov 

Z uvedeného popisu služby Pošta Partner vyplýva, že ide o novú formu poskytovania služieb, 

ktorá sa nápadne podobá na služby poskytované dávnejšie zrušenými poštovňami. Podobne ako 

v prípade poštovní, z pohľadu zberateľského je zaujímavé zistiť ďalšie podrobnosti týkajúce sa 

spustenia celej služby, zoznamu partnerských pôšt, ich denných pečiatok a dátumov ich 

prevádzkovania a pod. Taktiež, a to je najzaujímavejšia „práca“, bude zaujímavé nájsť poštové 

doklady nielen všetkých fungujúcich pôšt Partner, ale aj filatelisticky dokumentovať rôzne typy 

poštových služieb, ktorá tá-ktorá pošta Partner poskytuje. 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Návrh nebol prerokovaný v komisiách MsZ. 


