
From: Šmihulová Alena [mailto:smihulova.alena@slposta.sk]  

Sent: Wednesday, January 15, 2020 2:09 PM 

To: starosta Bacúch 
Subject: RE: Zápis zo stretnutia 

 
Dobrý deň pán starosta,  
posielam Vám požadované doplňujúce informácie:  
 
Poštové služby pre obyvateľov obce Bacúch, sú aj po zrušení pošty zabezpečované 
v zmysle Požiadaviek nástupníckou Poštou Beňuš. Doručovanie listových zásielok 
a balíkov je zabezpečené dodacou Poštou Beňuš a Strediskom expresných a 
balíkových služieb, Oddelením regionálneho doručovania Banská Bystrica. Pošta 
Beňuš zabezpečuje pre obyvateľov Vašej obce aj výdaj nedoručených oznámených 
zásielok. 
Pri nezastihnutí adresáta sú zásielky uložené na Pošte Beňuš, pričom adresát má 
možnosť si ich dať opakovane doručiť (listové zásielky za poplatok, balíkové zásielky 
zdarma) alebo si ich môže dať presmerovať na inú adresu (listové zásielky za poplatok, 
balíkové zásielky zdarma). 
Pošta Beňuš prostredníctvom poštového doručovateľa zabezpečuje aj výplatu 
dôchodkov, pričom v prípade, ak nebude v deň výplatného termínu dôchodca doma 
zastihnutý, nevyplatený dôchodok  môže byť na požiadanie doručený opakovane 
v deň, keď bude dôchodca doma. 
Všetky ostatné služby sú obyvateľom poskytnuté na Pošte Beňuš, ako aj na 
ktorejkoľvek inej pošte podľa vlastného výberu. 
Hodiny pre verejnosť Pošty Beňuš: 

pondelok                                08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 
utorok                                     08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 
streda                                     08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
štvrtok                                    08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 
piatok                                     08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 
sobota, nedeľa                       zatvorené  
 

Prostredníctvom poštového doručovateľa, v dňoch pondelok až piatok v čase 
doručovacej pochôdzky, sú zabezpečené nasledovné služby: 
-     doručovanie zásielok:  
  Listová zásielka, Doporučená zásielka, Úradná zásielka – do výšky povoleného 

limitu 500 eur sumy dobierky pri dodávaní, 
  Poistená zásielka – do výšky povoleného limitu poistenia 500 eur a pri dodávaní 

aj sumy  dobierky do výšky 500 eur, 
  Poštový poukaz na adresu, Poštový poukaz na výplatu - do výšky povoleného 

limitu 500 eur sumy poukazu, 
 

-     vyberanie zásielok:  
  Listová zásielka, Doporučená zásielka, Úradná zásielka, 
  Poistená zásielka - do výšky povoleného limitu poistenia 500 eur, 
  Poštový poukaz na adresu, Poštový poukaz ekonomický, Poštový poukaz na účet 

- do výšky povoleného limitu 500 eur sumy poukazu, 
-     vyplácanie dôchodkov (vrátane možnosti bezplatného opakovaného doručenia na 

požiadanie) 
-     vybrané produkty a služby Poštovej banky (výplata určenej sumy z osobného účtu 

klienta – poberateľa dôchodkových dávok, zriadenie osobného účtu) 
-     príjem platieb SIPO, 
-     doručovanie predplatených novín a časopisov, 
-     doručovanie platobných príkazov na výplatu dávok okresného okruhu, 
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-     vyplácanie dávok okresného okruhu osobám, ktorým zdravotný stav neumožňuje 
prevzatie dávky na pošte a to na základe písomnej žiadosti, 

-     predaj poštových cenín, 
-     predaj žrebov TIPOS. 
 
Odplata zmluvných strán : 

1.Odplata pre poštu: od 3 828 EUR do 4 446 EUR (ročne)  
-       rozdiel uvedenej výšky odplaty závisí od voliteľného majetku (voliteľný 

majetok je uvedený v tabuľke nižšie), ktorý SP zabezpečí pre 
prevádzkovateľovi, podľa jeho rozhodnutia. V prípade ak si prevádzkovateľ 
vyberie trezor alebo trezorovú pokladňu s časovým zámkom, uhradí pošte 
aj jednorazové náklady na sťahovanie bezpečnostnej techniky – cca 1 000 
€. V prípade, ak si prevádzkovateľ sám zabezpečí priehradku, je povinný 
zabezpečiť si ju v súlade s Dizajn manuálom Slovenskej pošty, a.s.     

  

voliteľný majetok  

priehradka  

overovač bankoviek 

kalkulačka  

trezorová pokladňa s časovým zámkom  

trezor  

 
 
2.Odplata pre prevádzkovateľa: max 1327 EUR (ročne) 

-       je stanovená pre prípad maximálneho možného rozsahu poskytovaných 
služieb na pošte Partner PLUS (rozsah služieb je uvedený v Prílohe č. 5 
k Zmluve na zabezpečenie činnosti Pošty Partner PLUS). Ak 
prevádzkovateľ nebude poskytovať všetky služby odplata sa zníži podľa 
vybraného rozsahu služieb  

 
S pozdravom  
 

Ing. Alena Šmihulová  

odbor podpory a rozvoja pobočkovej siete 

 
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. 

sekcia riadenia a podpory prevádzky pobočkovej siete  

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

tel.: 048/433 92 26 mobil: 0902 922 687 

e-mail: smihulova.alena@slposta.sk 
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