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Z Á K O N

zo 6. novembra 2001

o po�tových slu�bách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ÈAS�

V�EOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania po�tových slu�ieb na trhu

po�tových slu�ieb (ïalej len �trh�) a ich �tátnu
reguláciu,

b) rozsah a podmienky poskytovania univerzálnej po�-
tovej slu�by (ïalej len �univerzálna slu�ba�) a práva
a povinnosti jej poskytovate¾a a  jej u�ívate¾ov,

c) prístup k verejnej po�tovej sieti a po�iadavky na
hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej
po�tovej siete (ïalej len �prístupové miesto�),

d) pôsobnos�   orgánov   �tátnej   správy   v  po�to-
vých   slu�bách   a  �tátny  doh¾ad  nad poskytova-
ním po�tových slu�ieb.

§ 2

Po�tové slu�by

(1) Po�tová slu�ba je podávanie a zber po�tových
zásielok (ïalej len �vyberanie�),  triedenie po�tových
zásielok v distribuènom stredisku, ich preprava a do-
dávanie adresátom (ïalej len �distribúcia�) a po�tový
platobný styk.

(2) Po�tový platobný styk je dodávanie peòazí pou-
kázaných odosielate¾om doruèením adresátovi v hoto-
vosti alebo sprostredkovanie pripísania na bankový
úèet pod¾a údajov v po�tovom poukaze.

§ 3

Univerzálna slu�ba

(1) Univerzálna slu�ba je súbor trvalo poskytovaných
po�tových slu�ieb za prijate¾né ceny (ïalej len �po�tová
sadzba�), za rovnakých podmienok a v urèenej kvalite
dostupných v�etkým u�ívate¾om v prístupových mies-
tach.

(2) V rámci univerzálnej slu�by sa k po�tovej zásiel-
ke poskytuje po�tová slu�ba
a) doporuèene, ktorou sa poskytuje pau�álna záruka

proti riziku jej straty, kráde�e alebo po�kodenia

a doklad pre odosielate¾a o jej podaní a na po�iada-
nie aj o jej dodaní adresátovi (ïalej len �doporuèená
zásielka�),

b) poistenie, ktorou sa zapísaná po�tová zásielka po-
is�uje pre prípad straty, kráde�e alebo po�kodenia
do hodnoty udanej odosielate¾om pri jej podaní
(ïalej len �poistená zásielka�).

(3) Univerzálna slu�ba sa vz�ahuje aj na medziná-
rodný po�tový styk, ak medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 4

Po�tové zásielky

(1) Po�tová zásielka je oznámenie alebo vec adreso-
vaná a upravená odosielate¾om do koneènej podoby,
v akej  ju má  doda�  adresátovi po�tový podnik. 

(2) Po�tovými zásielkami sú 
a) listové zásielky,
b) balíky s hmotnos�ou najviac 31,5 kg a 
c) po�tové poukazy po�tového platobného styku.

(3) Listovými zásielkami sú najmä kore�pondencia,
reklamné adresované zásielky a slepecké zásielky.

(4) Kore�pondencia je oznámenie v písomnej forme
na akomko¾vek druhu fyzického média, ktoré sa má
doda� na adresu, ktorú na òom alebo na obálke uviedol
odosielate¾. Knihy, katalógy, noviny a iná periodická
tlaè nie sú kore�pondenciou; mô�u by� obsahom listo-
vej zásielky alebo balíka.

(5) Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie,
ktoré pozostáva výluène z reklamného, marketingové-
ho alebo propagaèného materiálu a obsahuje rovnakú
správu okrem mena adresáta, adresy a identifikaèné-
ho èísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa po-
siela znaènému poètu adresátov a má sa doda� na
adresu uvedenú odosielate¾om na oznámení alebo na
obálke. Priame zásielky nie sú úèty, faktúry, finanèné
výkazy a iné správy nerovnakého obsahu a formy.

(6) Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené pís-
mom pre nevidiacich (Braillovo písmo), �toèky so sle-
peckými znaèkami, zvukový záznam a osobitný papier
pre potrebu nevidiacich.

§ 5

Po�tový podnik

(1) Po�tový podnik je podnikate¾,1) ktorý na základe
�ivnostenského oprávnenia2) a podmienok ustanove-

1) § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka.
2) § 23 a príloha è. 2 polo�ka 41 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z. 
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ných týmto zákonom  poskytuje po�tové slu�by na
trhu.

(2) Poskytova�  po�tové slu�by na trhu mô�e podnik
len na základe v�eobecného povolenia vydaného Po�-
tovým úradom (§ 14).

(3) Poskytova� univerzálnu slu�bu mô�e po�tový
podnik len na základe udelenia alebo ulo�enia po�tovej
licencie Po�tovým úradom (§ 16) (ïalej len �poskytova-
te¾ univerzálnej slu�by�). 

§ 6

Verejná po�tová sie�

(1) Verejná po�tová sie� je systém organizovania
a súbor zariadení, ktoré poskytovate¾ univerzálnej
slu�by pou�íva v prístupových miestach na vyberanie
a distribúciu po�tových zásielok.

(2) Prístupové miesta sú budovy a technické zaria-
denia prístupné verejnosti, najmä
a) stále prevádzkarne urèené na vyberanie a distribú-

ciu po�tových zásielok a na predaj po�tových cenín
(ïalej len �po�ta�) a

b) verejne prístupné samoobslu�né technické zariade-
nia urèené na
1. vyberanie po�tových zásielok, najmä po�tové

schránky,
2. distribúciu po�tových zásielok, najmä po�tové

prieèinky a doruèovacie schránky, a
3. predaj po�tových cenín. 

(3) Vybera� po�tové zásielky mo�no aj v kontaktných
miestach, ktorými sú osoby oprávnené vybera� po�tové
zásielky na základe zmluvy s poskytovate¾om univer-
zálnej slu�by (ïalej len �po�tovòa�) a urèení zamest-
nanci poskytovate¾a univerzálnej slu�by. 

(4) Oznaèenie �po�ta� mo�no pou�íva� len na ozna-
èenie prístupových miest pod¾a odseku 2 písm. a)
a kontaktných miest pod¾a odseku 3. 

§ 7

Po�tová výhrada

(1) Po�tová výhrada  sú po�tové slu�by vyhradené
len pre poskytovate¾a univerzálnej slu�by. 

(2) Obsahom po�tovej výhrady je vyberanie a distri-
búcia
a) kore�pondencie a reklamných adresovaných zásie-

lok s hmotnos�ou najviac 350 g,
b) kore�pondencie urèenej  do vlastných  rúk  úèast-

níkom konania  pod¾a  v�eobecných  predpisov
o trestnom konaní,3) o obèianskom súdnom kona-

ní,4) o správnom konaní,5) o konaní vo veci daní
a poplatkov,6) o exekuènom konaní,7) o notárskom
konaní a o konaní pred Národnou bankou Sloven-
ska.

(3) Po�tová výhrada sa nevz�ahuje na kore�ponden-
ciu a reklamné adresované zásielky pod¾a odseku 2
písm. a), ak
a) po�tová sadzba za òu je vy��ia ako jej pä�násobok

pod¾a tarify poskytovate¾a univerzálnej slu�by pre
kore�pondenciu v prvej hmotnostnej triede naj-
rýchlej�ej �tandardnej kategórie,

b) je sprievodným dokladom vecí, ktoré sa súèasne
dodávajú, alebo

c) ju vo vnútro�tátnom po�tovom styku distribuuje
po�tový podnik, ktorý ju vybral v cudzine.

§ 8

Po�tové tajomstvo

(1) Predmetom po�tového tajomstva sú 
a) informácie a údaje o po�tových zásielkach a 
b) obsah kore�pondencie (ïalej len �listové tajom-

stvo�) a obsah ostatných po�tových zásielok.

(2) Ka�dý, kto príde s  predmetom po�tového tajom-
stva do styku, je povinný zachováva� o òom mlèanli-
vos� a zabráni�, aby sa s ním oboznámila iná osoba.
Zbavi� mlèanlivosti ho mô�e odosielate¾ alebo adresát
po�tovej zásielky.

(3) Predmet po�tového tajomstva mo�no sprístupni�
len odosielate¾ovi, adresátovi a �tátnemu orgánu
oprávnenému na zabezpeèenie obrany a ochrany �tá-
tu, vnútorného poriadku a bezpeènosti �tátu a na od-
ha¾ovanie a stíhanie trestných èinov pod¾a osobitných
predpisov;8) o sprístupnení po�tového tajomstva sú
zamestnanci po�tového podniku povinní zachováva�
mlèanlivos�.

(4) Ka�dý, kto nájde po�tovú zásielku, ktorej nie je
odosielate¾om ani adresátom, je povinný ju bezodklad-
ne odovzda� na po�te alebo po�tovému doruèovate¾ovi,
alebo ak je to jednoduch�ie, odovzda� odosielate¾ovi
alebo adresátovi.

§ 9

Ochrana informácií a údajov

(1) Po�tový  podnik  je povinný  pri tvorbe,  spracú-
vaní  a uchovávaní  informácií a údajov v informaè-
ných systémoch a pri poskytovaní po�tových slu�ieb
zabezpeèi� ich ochranu pred sprístupnením inej osobe,
zverejnením alebo zneu�itím.

3) § 63 Trestného poriadku.
4) § 47 Obèianskeho súdneho poriadku.
5) § 24 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6) § 17 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných

orgánov v znení neskor�ích predpisov.
7) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok)

a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov. 
8) Napríklad § 86 a� 87a Trestného poriadku, § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení

zákona è. 353/1997 Z. z., § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slu�be, § 12 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
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(2) Informácie a údaje, na ktoré sa vz�ahuje ochrana
osobných údajov, mo�no poskytnú� len osobe, ktorej
sa týkajú, a súdu, prokuratúre alebo inému �tátnemu
orgánu na úèely obrany a ochrany �tátu, vnútorného
poriadku a bezpeènosti �tátu alebo na úèely odha¾o-
vania a stíhania trestných èinov. Zamestnanci po�to-
vého podniku sú povinní zachováva� mlèanlivos� o in-
formáciách a údajoch, na ktoré sa vz�ahuje ochrana
osobných údajov, a znemo�ni� iným osobám, aby sa
dozvedeli takéto informácie a údaje.

(3) Prevádzkovate¾ centrálnej evidencie pobytu oby-
vate¾ov je povinný na základe písomnej �iadosti po-
skytnú� poskytovate¾ovi univerzálnej slu�by údaje
z nej.

DRUHÁ ÈAS�

�TÁTNA SPRÁVA V PO�TOVÝCH SLU�BÁCH

P R VÁ HLAVA

ORGÁNY �TÁTNEJ SPRÁVY

§ 10

Základné ustanovenie

(1) Zriaïuje sa Po�tový úrad ako orgán �tátnej sprá-
vy na vykonávanie �tátnej regulácie po�tových slu�ieb
so sídlom v �iline. 

(2) Orgány �tátnej správy v po�tových slu�bách sú
a) Ministerstvo dopravy, pô�t a telekomunikácií Slo-

venskej republiky (ïalej len �ministerstvo�),
b) Po�tový úrad.

(3) Po�tový úrad je rozpoètovou organizáciou.

§ 11

Úlohy orgánov �tátnej správy

(1) Ministerstvo 
a) vypracúva návrhy �tátnej po�tovej politiky a kon-

cepcie rozvoja po�tových slu�ieb a predkladá ich
vláde Slovenskej republiky (ïalej len �vláda�) na
schválenie,

b) zabezpeèuje medzinárodné vz�ahy v �tátnej správe
v po�tových slu�bách na úrovni èlenov vlád, vlád-
nych a medzivládnych organizácií,

c) schva¾uje 
1. emisný plán po�tových známok a po�tových líst-

kov a obálok s vyobrazením po�tovej známky (ïa-
lej len �po�tová celina�) a ich námetové a výtvarné
rie�enie,

2. zaèiatok a koniec platnosti po�tových známok
a po�tových celín uvedených v bode 1.

(2) Po�tový úrad nezávisle 
a) vykonáva �tátnu reguláciu po�tových slu�ieb (ïalej

len ��tátna regulácia�),
b) vykonáva �tátny doh¾ad nad poskytovaním po�to-

vých slu�ieb,
c) zabezpeèuje medzinárodné vz�ahy v oblasti po�to-

vých slu�ieb na úrovni regulaèných orgánov,
d) vykonáva ïal�ie èinnosti pod¾a tohto zákona.

§ 12

Predseda a podpredseda Po�tového úradu

(1) Na èele Po�tového úradu je predseda Po�tového
úradu (ïalej len �predseda�), ktorého na návrh vlády
volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Predsedu zastupuje podpredseda Po�tového úra-
du (ïalej len �podpredseda�), ktorého vymenúva a od-
voláva vláda.

(3) Funkèné obdobie predsedu a podpredsedu je
�es�roèné; funkciu mô�u vykonáva� najviac dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.

(4) Predseda a podpredseda nesmú poèas výkonu
funkcie
a) vykonáva� funkciu v politickej strane alebo v poli-

tickom hnutí, 
b) vykonáva� funkciu v inom �tátnom orgáne ani by�

èlenom orgánu právnickej osoby, ktorá bola záko-
nom zriadená ako verejnoprávna in�titúcia,

c) by� zamestnancom, spoloèníkom, konate¾om ani
èlenom orgánu po�tového podniku ani pôsobi� v je-
ho prospech alebo neprospech.

(5) Pred uplynutím funkèného obdobia zaniká výkon
funkcie predsedu a podpredsedu len
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) smr�ou alebo vyhlásením za màtveho.

(6) Predsedu a podpredsedu mo�no odvola�, ak
a) neplní povinnosti pod¾a tohto zákona,
b) nastala niektorá zo skutoèností uvedených v odse-

ku 4,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin

alebo za iný trestný èin súvisiaci s výkonom funk-
cie,

d) nevykonáva funkciu najmenej �es� mesiacov.

DRUHÁ HLAVA

�TÁTNA REGULÁCIA

§ 13

Obsah �tátnej regulácie

(1) �tátna regulácia je 
a) utváranie podmienok na vznik a udr�iavanie kon-

kurenèného prostredia na trhu,
b) urèovanie v�eobecných pravidiel poskytovania po�-

tových slu�ieb, ktoré nie sú súèas�ou po�tovej vý-
hrady, 

c) ukladanie  povinnosti   poskytova�  univerzálnu
slu�bu a  urèovanie  po�iadaviek  na prevádzku
verejnej po�tovej siete. 

(2) �tátna regulácia zahàòa reguláciu po�tových slu-
�ieb  a reguláciu po�tových sadzieb (§  21).

(3) Regulácia po�tových slu�ieb sa vykonáva rozhod-
nutiami Po�tového úradu, ktorými sú
a) v�eobecné povolenie,
b) po�tová licencia,
c) rozhodnutie o ulo�ení povinnosti poskytnú� príspe-

vok na kompenzáciu straty z povinného poskytova-
nia univerzálnej slu�by po�tovým podnikom, ktoré
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poskytujú rovnakú po�tovú slu�bu ako univerzálna
slu�ba na základe v�eobecného povolenia (ïalej len
�kompenzaèný príspevok�).

(4) Vydávanie rozhodnutí pod¾a odseku 3 musí by�
transparentné, nediskriminaèné, primerané technic-
kým a ekonomickým mo�nostiam po�tových podnikov
a zalo�ené na objektívnych kritériách.

(5) V èase mimoriadnej udalosti spôsobenej �ivelnou
pohromou alebo haváriou a v odôvodnených prípa-
doch ochrany verejnej morálky, verejnej bezpeènosti
vrátane vy�etrovania trestných èinov, ochrany zdravia
a �ivota ¾udí, zvierat a rastlín, kultúrnych pamiatok
a verejného poriadku mô�e Po�tový úrad na postihnu-
tom území doèasne upravi� spôsob a podmienky vybe-
rania a distribúcie po�tových zásielok odchylne od
tretej èasti, najmä mô�e na nevyhnutný èas
a) vylúèi� poskytovanie po�tových slu�ieb alebo urèi�,

�e ich bude poskytova� len urèený po�tový podnik,
b) vylúèi� z vyberania a distribúcie niektoré druhy

po�tových zásielok,
c) obmedzi� alebo zastavi� po�tový platobný styk,
d) zabezpeèi� vyberanie a distribúciu niektorých po�-

tových zásielok inak.

§ 14

V�eobecné povolenie

(1) V�eobecné povolenie je rozhodnutie, v ktorom sú
urèené v�eobecné podmienky poskytovania po�tových
slu�ieb na trhu, ktoré nie sú súèas�ou po�tovej výhra-
dy.

(2) Návrh v�eobecného povolenia sa zverejòuje vo
Vestníku Ministerstva dopravy, pô�t a telekomuniká-
cií Slovenskej republiky (ïalej len �vestník minister-
stva�) najmenej 90 dní pred dòom jeho predpoklada-
ného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska
a s údajom, kde a v akej lehote mo�no k návrhu uplat-
ni� pripomienky. Táto lehota nesmie by� krat�ia ako
30 dní odo dòa zverejnenia návrhu.

(3) V�eobecné povolenie vydáva Po�tový úrad pre
vopred neurèený okruh po�tových podnikov. Vo v�e-
obecnom povolení mo�no urèi�, �e zaèatie a skonèenie
poskytovania niektorých po�tových slu�ieb vy�adujú
registráciu.

(4) V�eobecné povolenie sa vyhlasuje vo vestníku
ministerstva. 

(5) Odseky 3 a 4 sa pou�ijú aj pri zmene a zru�ení
v�eobecného povolenia.

§ 15

Registrácia

(1) Ak sa vo v�eobecnom povolení urèilo, �e zaèatie
poskytovania po�tových slu�ieb vy�aduje registráciu,
prihlá�ku na registráciu podáva po�tový podnik  na
predpísanom tlaèive Po�tovému úradu do 30 dní odo

dòa zaèatia poskytovania po�tových slu�ieb, ktoré
mo�no vykonáva� na základe v�eobecného povolenia.

(2) K prihlá�ke treba prilo�i� 
a) obchodné podmienky9) po�tového podniku, pod¾a

ktorých poskytuje po�tové slu�by na trhu (ïalej len
�po�tové podmienky�), a

b) tarifu (§ 26). 

§ 16

Po�tová licencia

(1) Po�tová licencia je rozhodnutie Po�tového úradu,
ktoré sa vydáva po�tovému podniku na poskytovanie
univerzálnej slu�by (§ 3).

(2) Po�tový úrad ude¾uje po�tovú licenciu na základe
�iadosti po�tového podniku; ak �iadny po�tový podnik
nepo�iada o udelenie po�tovej licencie, Po�tový úrad
po�tovú licenciu ulo�í vybranému po�tovému podni-
ku.

(3) Po�tová licencia sa udelí po�tovému podniku,
ktorý má sídlo v Slovenskej republike, ak 
a) jeho �tatutárny orgán alebo èlenovia �tatutárneho

orgánu majú spôsobilos� na právne úkony v plnom
rozsahu a sú bezúhonní,

b) je finanène spôsobilý a
c) má technické a organizaèné predpoklady na pre-

vádzkovanie verejnej po�tovej siete a na vykonáva-
nie univerzálnej slu�by pod¾a tohto zákona.

(4) Za bezúhonného sa pova�uje ten, kto nebol od-
súdený za úmyselný trestný èin alebo za trestný èin
spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s po�tovou slu�-
bou. Bezúhonnos� sa preukazuje výpisom z registra
trestov, ktorý v deò podania �iadosti nie je star�í ako
tri mesiace.

(5) Finanène spôsobilý je po�tový podnik, ktorý je
schopný finanène zabezpeèi� prevádzkovanie verejnej
po�tovej siete a poskytovanie univerzálnej slu�by po-
d¾a tohto zákona poèas najmenej troch mesiacov bez
výnosov z poskytovania iných po�tových slu�ieb. Fi-
nanèná spôsobilos� sa preukazuje 
a) objemom obchodného majetku rozèleneného pod¾a

jednotlivých druhov majetku ku dòu podania �ia-
dosti vzh¾adom na predpokladanú investíciu,

b) objemom finanèných prostriedkov  vrátane stavu
bankových úètov a objemu poskytnutých banko-
vých úverov alebo iných finanèných prostriedkov
umo�òujúcich poskytova� univerzálnu slu�bu, 

c) úètovnou závierkou za predchádzajúce úètovné ob-
dobie overenou audítorom,

d) podnikate¾ským plánom èinnosti najmenej na pä�
rokov.

(6) Technickými a organizaènými predpokladmi je
dostatoèná vybavenos� a pripravenos� po�tového pod-
niku umo�òujúce prevádzkova� verejnú po�tovú sie�
a poskytova� univerzálnu slu�bu pod¾a tohto zákona,
najmä 
a) udr�iava� verejnú po�tovú sie� v prevádzke ka�dý

pracovný deò v kalendárnom roku a

9) § 273 Obchodného zákonníka.
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b) zabezpeèova� ka�dý deò prevádzky najmenej jedno
vyberanie a najmenej jedno dodávanie po�tových
zásielok. 

§ 17

Konanie o udelenie po�tovej licencie

(1) Konanie o udelenie po�tovej licencie sa zaèína na
�iados� po�tového podniku alebo na  podnet Po�tového
úradu. 

(2) Úèastníkom konania zaèatého na �iados� je po�-
tový podnik, ktorý �iada o udelenie po�tovej licencie.
Úèastníkom konania zaèatého na podnet Po�tového
úradu je po�tový podnik, ktorému sa má ulo�i� povin-
nos� poskytova� univerzálnu slu�bu.

(3) �iados� o udelenie po�tovej licencie sa podáva
v lehote uvedenej vo zverejnenej výzve Po�tového úra-
du na podávanie �iadostí. �iados� obsahuje
a) obchodné meno po�tového podniku, adresu jeho

sídla, identifikaèné èíslo organizácie a meno
a priezvisko osoby oprávnenej kona� v jeho mene,

b) údaje o schopnosti prevádzkova� verejnú po�tovú
sie� a poskytova� univerzálnu slu�bu vrátane tech-
nického, organizaèného a personálneho zabezpeèe-
nia jej èinnosti,

c) údaje o zabezpeèení kvality, dostupnosti a rýchlosti
univerzálnej slu�by,

d) údaje o rozvoji podniku a opatreniach na zlep�enie
prevádzky verejnej po�tovej siete a poskytovania
univerzálnej slu�by.

(4) K �iadosti o udelenie po�tovej licencie treba pri-
lo�i�
a) výpis z obchodného registra,
b) výpisy z registra trestov èlenov �tatutárneho orgá-

nu,
c) doklady o finanènej spôsobilosti po�tového podni-

ku.

(5) Ak �iados� nie je úplná alebo má iný odstránite¾-
ný nedostatok, Po�tový úrad vyzve úèastníka konania,
aby v urèenej lehote odstránil nedostatok �iadosti.
Zároveò ho pouèí, �e ak neodstráni nedostatok �iados-
ti v urèenej lehote, konanie zastaví. 

(6) Ak na zverejnenú výzvu na podávanie �iadostí
o udelenie po�tovej  licencie nikto nepo�iadal o jej
udelenie, Po�tový úrad ulo�í po�tovú licenciu po�tové-
mu podniku, ktorý má najlep�ie technické, organizaè-
né a personálne predpoklady na prevádzkovanie verej-
nej po�tovej siete a na poskytovanie univerzálnej
slu�by. 

§ 18

Nále�itosti po�tovej licencie

(1) Po�tová licencia obsahuje okrem v�eobecných
nále�itostí rozhodnutia10)
a) vymedzenie rozsahu univerzálnej slu�by a kvalita-

tívne po�iadavky na jej poskytovanie,

b) rozvojové a kvalitatívne ukazovatele poskytovania
univerzálnej slu�by a lehotu na ich dosiahnutie,

c) podmienky prístupu k verejnej po�tovej sieti a pod-
mienky jej prevádzkovania, najmä dostupnos�
a hustotu prístupových miest, då�ku ich prevádzky
a  lehotu distribúcie po�tových zásielok, ktoré sú
obsahom univerzálnej slu�by,

d) schválenie po�tových podmienok a tarify,
e) územie, na ktorom sa má poskytova� univerzálna

slu�ba,
f) lehotu platnosti po�tovej licencie.

(2) V po�tovej licencii Po�tový úrad vymedzí rozsah
univerzálnej slu�by  v tomto rozsahu:
a) vyberanie a distribúcia po�tových zásielok s hmot-

nos�ou do 2 kg, 
b) vyberanie a distribúcia balíkov s hmotnos�ou do

10 kg,
c) po�tová slu�ba doporuèených zásielok a poiste-

ných zásielok,
d) distribúcia balíkov s hmotnos�ou do 20 kg, ak boli

vybrané v cudzine zahranièným poskytovate¾om
univerzálnej slu�by,

e) vnútro�tátny hotovostný po�tový platobný styk.

(3) Pri urèovaní po�iadaviek na dostupnos�, kvalitu
a rýchlos� po�tových slu�ieb v po�tovej licencii sa vy-
chádza z medzinárodných noriem a po�iadaviek na
poskytovanie univerzálnej slu�by a prihliada na ob-
jektívne mo�nosti ich poskytovania v závislosti od ze-
mepisných a poveternostných podmienok a technic-
kých mo�ností verejnej po�tovej siete a od
ekonomickej únosnosti ich poskytovania.

(4) Po�tovú licenciu mo�no udeli� najviac na 20 ro-
kov.

(5) Po�tová licencia nie je prevodite¾ná na inú osobu.
Po�tová licencia neprechádza na právneho nástupcu
pri predaji po�tového podniku alebo jeho èasti, v rámci
exekúcie alebo súdneho výkonu rozhodnutia ani po-
stupom pod¾a v�eobecných predpisov o konkurze a vy-
rovnaní.

(6) Po�tový úrad rozhodne do 60 dní odo dòa zaèatia
konania o udelenie po�tovej licencie. 

§ 19

Zmena po�tovej licencie

(1) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by je povinný bez-
odkladne ohlási� Po�tovému úradu ka�dú zmenu úda-
jov uvedených v po�tovej licencii a údajov, na ktorých
základe bola udelená.

(2) Po�tový úrad posúdi záva�nos� ohlásenej zmeny
do 30 dní odo dòa doruèenia ohlásenia. Ak zmena
údajov nevy�aduje zmenu po�tovej licencie, Po�tový
úrad oznámi poskytovate¾ovi univerzálnej slu�by, �e
vzal ohlásenú zmenu na vedomie. V opaènom prípade
ho vyzve, aby podal v urèenej lehote �iados� o zmenu
po�tovej  licencie spolu s dokladmi preukazujúcimi
zmenu údajov; túto lehotu mô�e Po�tový úrad pod¾a
potreby predå�i�.

10) § 47 zákona è. 71/1967 Zb.
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(3) Ak zo �iadosti o zmenu po�tovej licencie a z pri-
lo�ených dokladov vyplýva, �e po uskutoènenej zmene
údajov mo�no poskytova� univerzálnu slu�bu v zásade
v doteraj�om rozsahu a za doteraj�ích podmienok,
Po�tový úrad rozhodne o zmene po�tovej licencie. Ak
jedinou podstatnou zmenou je uplynutie lehoty, na
ktorú bola po�tová licencia udelená, Po�tový úrad
predå�i jej platnos� o ïal�ích najviac desa� rokov.

(4) Po�tový úrad zaène konanie o zmene po�tovej
licencie z vlastného podnetu, ak 
a) je potrebné vo verejnom záujme zmeni� rozsah uni-

verzálnej slu�by alebo jej územnú platnos�,
b) je nevyhnutné zmeni� obsah po�tovej licencie z dô-

vodu dodr�ania záväzku vyplývajúceho z medziná-
rodnej zmluvy alebo z èlenstva Slovenskej republi-
ky v medzinárodnej organizácii,

c) je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany �tátu,
vnútorného poriadku alebo bezpeènosti �tátu.

(5) Ak Po�tový úrad zmení rozsah univerzálnej slu�-
by alebo územnú platnos� udelenej po�tovej licencie
pod¾a odseku 4 písm. a) z dôvodu, �e poskytovate¾
univerzálnej slu�by nie je schopný na urèitom území
dodr�a� v�etky podmienky na jej  poskytovanie alebo
poskytova� univerzálnu slu�bu v celom rozsahu, alebo
z dôvodu nevýhodnosti jej poskytovania, mô�e zároveò
udeli� po�tovú licenciu inému po�tovému podniku,
ktorý bude na vymedzenom území poskytova� univer-
zálnu slu�bu alebo jej èas�. V rozsahu udelenej po�to-
vej licencie má tento po�tový podnik postavenie po-
skytovate¾a univerzálnej slu�by a vz�ahujú sa naò
ustanovenia upravujúce práva a povinnosti poskyto-
vate¾a univerzálnej slu�by. 

§ 20

Zánik platnosti po�tovej licencie
a zru�enie po�tovej licencie

(1) Platnos� po�tovej licencie zaniká dòom,
a) ktorým uplynula lehota jej platnosti, ak nedo�lo

k predå�eniu platnosti,
b) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zru�e-

ní po�tovej licencie, ak v rozhodnutí nie je uvedený
neskor�í deò zániku jej platnosti,

c) ktorým uplynula lehota 12 mesiacov odo dòa doru-
èenia písomného oznámenia poskytovate¾a univer-
zálnej slu�by o tom, �e nie je ïalej schopný prevádz-
kova� verejnú po�tovú sie� a poskytova�
univerzálnu slu�bu pod¾a po�tovej licencie, ak
v òom nie je uvedený neskor�í deò jej uplynutia,

d) zániku poskytovate¾a univerzálnej slu�by.

(2) Po�tový úrad zru�í po�tovú licenciu, ak 
a) poskytovate¾ univerzálnej slu�by prestal spåòa�

podmienky pod¾a tohto zákona alebo nesplnil po-
�iadavky urèené v po�tovej licencii a v lehote urèe-
nej Po�tovým úradom neuviedol svoje postavenie
a èinnos� do súladu s nimi napriek tomu, �e bol na
mo�nos� zru�enia po�tovej licencie upozornený, ani
nepo�iadal o zmenu po�tovej licencie,

b) poskytovate¾ univerzálnej slu�by hrubým spôso-

bom napriek písomnému upozorneniu opakovane
poru�uje povinnosti vyplývajúce mu z tohto zákona
a z udelenej po�tovej licencie a ulo�ená sankcia ne-
viedla k náprave,

c) je to potrebné z dôvodu obrany a ochrany �tátu,
vnútorného poriadku alebo bezpeènosti �tátu.

§ 21

Regulácia po�tových sadzieb

(1) Regulácii podliehajú po�tové sadzby len za po-
skytovanie univerzálnej slu�by v rozsahu udelenej
po�tovej licencie.  Po�tový úrad vykonáva �tátnu regu-
láciu po�tových sadzieb pod¾a v�eobecných predpisov
o cenách.11)

(2) Pri regulácii po�tových sadzieb sa prihliada na
ekonomicky oprávnené náklady poskytovate¾a univer-
zálnej slu�by v po�adovanom rozsahu a kvalite a na
výh¾adové a kvalitatívne po�iadavky na univerzálnu
slu�bu vyplývajúce z udelenej po�tovej licencie a na
primeraný zisk.

(3) Regulácia po�tových sadzieb sa vz�ahuje na uni-
verzálnu slu�bu aj vtedy, ak ju namiesto poskytovate-
¾a, ktorému bola udelená po�tová licencia, poskytuje
iná osoba na základe uzatvorenej zmluvy.

§ 22

Náklady a výnosy

(1) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by nesmie zvýhod-
òova� ani znevýhodòova� niektorú po�tovú slu�bu pre-
rozde¾ovaním nákladov a výnosov medzi po�tovými
slu�bami, ktorých po�tové sadzby sú predmetom �tát-
nej regulácie, a ostatnými po�tovými slu�bami. 

(2) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by je povinný vies�
vo svojom úètovníctve náklady a výnosy z po�tovej
výhrady a z poskytovania univerzálnej slu�by oddele-
ne od nákladov a výnosov z ostatných po�tových slu-
�ieb a od iných slu�ieb, ktoré poskytuje prostredníc-
tvom verejnej po�tovej siete; na po�iadanie je povinný
poskytnú� informácie Po�tovému úradu o nákladoch
a výnosoch z po�tovej výhrady a z poskytovania uni-
verzálnej slu�by.

(3) Úètovná závierka poskytovate¾a univerzálnej
slu�by musí by� overená audítorom. Jej výsledok sa
oznamuje Po�tovému úradu ka�doroène do 30. apríla
nasledujúceho roka.

(4) Ak poskytovanie univerzálnej slu�by preukáza-
te¾ne vytvára pre poskytovate¾a univerzálnej slu�by
napriek po�tovej výhrade, ktorú má k dispozícii na
základe tohto zákona a po�tovej licencie, neprimerané
finanèné bremeno, Po�tový úrad na �iados� poskyto-
vate¾a univerzálnej slu�by o kompenzáciu straty mô�e
ulo�i� po�tovým podnikom poskytujúcim rovnakú po�-
tovú slu�bu povinnos� uhradi� poskytovate¾ovi univer-
zálnej slu�by kompenzaèný príspevok.

(5) Úhrn kompenzaèného príspevku od v�etkých
po�tových podnikov musí v plnom rozsahu pokry�

11) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskor�ích predpisov.
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stratu za uplynulé zúètovacie obdobie. Podiel posky-
tovate¾a univerzálnej slu�by a podiely ostatných po�-
tových podnikov urèí Po�tový úrad pod¾a ich podielov
na súète výnosov za poskytované po�tové slu�by, ktoré
patria do univerzálnej slu�by.

(6) Strata je dokladmi preukázate¾ný rozdiel, o ktorý
ekonomicky oprávnené náklady poskytovate¾a univer-
zálnej slu�by vynalo�ené na poskytovanie univerzálnej
slu�by spolu s primeraným ziskom vz�ahujúcim sa na
tieto náklady prevy�ujú jeho výnos dosiahnutý z po-
skytovania univerzálnej slu�by. Rozdiel, ktorý by vzni-
kol aj vtedy, keby poskytovate¾ univerzálnej slu�by
nemal povinnos� poskytova� univerzálnu slu�bu v roz-
sahu po�tovej licencie a schválených po�tových pod-
mienok a tarify, nie je strata, za ktorú mo�no prizna�
kompenzaèný príspevok.

(7) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by uplatòuje po-
�iadavku na kompenzaèný príspevok podaním �iadosti
a dokladov preukazujúcich stratu za uplynulé úètovné
obdobie Po�tovému úradu ka�doroène do 30. júna.
Po�tové podniky poskytujúce rovnakú po�tovú slu�bu
doruèia v tej istej lehote Po�tovému úradu doklady
preukazujúce objem nákladov a výnosov za uplynulé
úètovné obdobie. Po�tový úrad na základe predlo�e-
ných dokladov urèí podiely výkonov a vý�ku kompen-
zaèného príspevku na pokrytie straty ka�doroène do
31. júla. Po�tové podniky sú povinné zaplati� urèený
kompenzaèný príspevok poskytovate¾ovi univerzálnej
slu�by ka�doroène do 31. augusta.  

(8) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e pou�i�
kompenzaèný príspevok len na pokrytie straty vznik-
nutej z poskytovania tej po�tovej slu�by, ktorej posky-
tovaním strata vznikla. Poskytovate¾ zodpovedá za to,
�e kompenzaèný príspevok nepou�il na úhradu straty
tej po�tovej slu�by, ktorej poskytovaním vznikla, ako
aj za nesprávnos� spôsobu preukázania straty. Kom-
penzaèný príspevok, ktorý prevy�uje stratu alebo kto-
rý nebol pou�itý na pokrytie straty, je poskytovate¾
univerzálnej slu�by povinný bezodkladne vráti� po�to-
vému podniku, ktorý ho zaplatil.

TRETIA  ÈAS�

POSKYTOVANIE PO�TOVÝCH SLU�IEB

P R VÁ HLAVA

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
O POSKYTOVANÍ PO�TOVÝCH SLU�IEB

§ 23

Zmluva o poskytnutí po�tovej slu�by

(1) Po�tové slu�by sa poskytujú na základe zmluvy
o poskytnutí po�tovej slu�by (ïalej len �zmluva�) uzav-
retej medzi po�tovým podnikom  a odosielate¾om.
Zmluvou sa po�tový podnik zaväzuje odosielate¾ovi, �e
dodá vybratú po�tovú zásielku alebo platbu poukáza-
nú adresátovi pod¾a po�tových podmienok, a odosiela-
te¾ sa zaväzuje zaplati� po�tovú sadzbu pod¾a tarify.

(2) Podstatnými nále�itos�ami zmluvy sú druh po�-
tovej slu�by a po�tová sadzba.  Zmluva je uzavretá

vybratím po�tovej zásielky a zaplatením po�tovej sadz-
by. 

(3) Práva odosielate¾a zo zmluvy sa premlèujú uply-
nutím jedného roka odo dòa vybratia po�tovej zásiel-
ky; ak bola po�tová zásielka ulo�ená, odo dòa uplynu-
tia úlo�nej lehoty (§ 31 ods. 6).

(4) Práva a povinnosti úèastníkov zmluvy upravuje
tento zákon. Ak z tohto zákona nevyplýva inak, vz�a-
hujú sa na vznik a zánik zmluvy a na vz�ahy medzi
úèastníkmi zmluvy v�eobecné predpisy obèianskeho
práva.

§ 24

Po�tové podmienky

Po�tové podmienky obsahujú v medziach tohto zá-
kona najmä
a) rozsah poskytovaných po�tových slu�ieb, 
b) podrobnosti o podmienkach uzavretia zmluvy, naj-

mä spôsoby vyberania a dodávania po�tových zá-
sielok a druhy po�tových zásielok a ich hmotnostné
a ve¾kostné limity, ktoré sú predmetom po�tovej
slu�by, a veci vylúèené z vyberania a distribúcie, 

c) podrobnosti o vzájomných právach a povinnos-
tiach úèastníkov zmluvy,

d) podrobnú úpravu rozsahu zodpovednosti po�tové-
ho podniku pri nedodr�aní podmienok tohto záko-
na a zmluvy a spôsoby uplatòovania nárokov zo
zodpovednosti za �kodu, 

e) reklamaèný poriadok.

§ 25

Reklamaèný poriadok

(1) Po�tový podnik v reklamaènom poriadku upraví
a) podrobnosti o rozsahu práva u�ívate¾a po�tovej

slu�by na reklamáciu kvality jej poskytovania,
b) spôsob uplatòovania reklamácie,
c) lehotu na uplatnenie reklamácie a na jej vybavenie,
d) ïal�ie podrobnosti o reklamaènom konaní.

(2) Právo u�ívate¾a po�tových slu�ieb na reklamáciu
nemo�no v reklamaènom poriadku obmedzi�, ak bolo
uplatnené v lehote pod¾a reklamaèného poriadku.
Po�tový podnik je povinný písomne  oznámi� u�ívate-
¾ovi výsledok pre�etrenia jeho reklamácie v lehote uve-
denej v po�tových podmienkach; inak sa reklamácia
pova�uje za uznanú.

(3) Po�tový podnik je povinný vies� evidenciu o po-
daných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybave-
nia; správu o ich vyhodnotení ka�doroène zverejòuje.

§ 26

Tarifa

 (1) Tarifa upravuje po�tové sadzby za v�etky po�tové
slu�by, ktoré po�tový podnik poskytuje, a podmienky,
za akých sa uplatòujú.

(2) Ak nie je pri uzavieraní zmluvy dohodnuté inak
alebo ak z tarify nevyplýva nieèo iné, je po�tová sadzba
splatná pri vyberaní po�tovej zásielky.
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D R U H Á  H L AVA

POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLU�BY

§ 27

Základné ustanovenia

(1) Ka�dý má právo na poskytnutie univerzálnej
slu�by za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Poskytovate¾ univerzálnej slu�by je povinný ju v pre-
vádzkovom èase prístupových miest a kontaktných
miest poskytnú� ka�dému u�ívate¾ovi v rozsahu
schválených po�tových podmienok a pod¾a tarify.  

(2) Schválené po�tové podmienky upravujúce po-
skytovanie univerzálnej slu�by a ich zmeny, ako aj
schválená tarifa sa zverejòujú vo vestníku minister-
stva.

§ 28

Práva a povinnosti odosielate¾a

(1) Odosielate¾ má právo na
a) uzavretie zmluvy s po�tovým podnikom poskytujú-

cim univerzálnu slu�bu,
b) dodanie vybratej po�tovej zásielky jej adresátovi

pod¾a po�tových podmienok a za po�tovú sadzbu
pod¾a tarify,

c) bezplatné urýchlené odstránenie nedostatkov po�-
tovej slu�by pod¾a po�tových podmienok,

d) vrátenie po�tovej zásielky, ktorú nemo�no doda�
adresátovi,

e) vèasné, dostupné a zrozumite¾né informácie o svo-
jich právach a povinnostiach a o po�tových sadz-
bách.

(2) Odosielate¾ je povinný
a) oznaèi� po�tovú zásielku adresou pod¾a po�tových

podmienok,
b) pou�i� na po�tovú zásielku len obal pod¾a po�to-

vých podmienok,
c) uhradi� po�tové sadzby pod¾a tarify.

(3) Vlastníkom vybratej po�tovej zásielky a poukáza-
nej po�tovej platby je odosielate¾, a to a� do dodania
adresátovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 29

Práva a povinnosti poskytovate¾a univerzálnej slu�by

(1) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by má právo
a) zaplati� po�tovú sadzbu pod¾a schválenej tarify,
b) odmietnu� uzavretie zmluvy, ak 

1. odosielate¾ neoznaèí po�tovú zásielku adresou
pod¾a po�tových podmienok alebo nepou�ije na
po�tovú zásielku obal pod¾a po�tových podmie-
nok,

2. ide o po�tovú zásielku, ktorá presahuje hmot-
nostný limit alebo ve¾kostný limit pod¾a tohto
zákona a po�tových podmienok,

3. ide o po�tovú zásielku odosielate¾a so sídlom
v Slovenskej republike adresovanú adresátovi so

sídlom v Slovenskej republike, ale podanú hro-
madne v cudzine za ni��iu po�tovú sadzbu,

4. ide o po�tovú zásielku adresovanú do cudziny,
ktorá nezodpovedá po�iadavkám na obsah
a úpravu po�tových zásielok v medzinárodnom
po�tovom styku alebo v �táte, do ktorého má by�
dodaná,

c) po�adova� od adresáta 
1. urèenie presného miesta dodávania po�tových

zásielok a poukázaných hotovostných platieb, ak
vzh¾adom na usporiadanie sídla adresáta nie je
zrejmé, kam sa majú dodáva�,

2. urèenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené
prebera� v mene adresáta dodávané po�tové zá-
sielky a poukázané hotovostné platby,

3. preukázanie toto�nosti, ak ide o dodanie zapísa-
nej po�tovej zásielky alebo o vyplatenie poukáza-
nej hotovostnej platby,

d) odmietnu� doruèenie, ak pre nesplnenie po�iada-
viek na adresáta pod¾a písmena c) nie je mo�né
doruèenie adresátovi a hrozí strata, odcudzenie
alebo po�kodenie po�tovej zásielky,

e) pou�íva� po�tové peèiatky a po�tové ceniny s ozna-
èením �Slovensko� alebo �Slovenská republika�.

(2) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by je povinný
a) odmietnu� uzavretie zmluvy, ak ide o po�tové zá-

sielky alebo o veci vylúèené z  vyberania a distribúcie,
b) uzavrie� zmluvu s ka�dým odosielate¾om, ak nie je

dôvod na jej odmietnutie,
c) zabezpeèi� na v�etkých prístupových miestach, ako

aj iným obvyklým spôsobom vèasné a zrozumite¾né
informovanie o obsahu a podmienkach poskytova-
nia univerzálnej slu�by s osobitným dôrazom na
v�eobecné podmienky prístupu k po�tovým slu�-
bám a o normách kvality a o po�tových sadzbách,

d) vyda� odosielate¾ovi potvrdenie o podaní zapísanej
po�tovej zásielky a o poukázaní hotovostnej platby
a na po�iadanie aj o ich dodaní adresátovi,

e) vyda� adresátovi potvrdenie o dodaní zapísanej
po�tovej zásielky a o dodaní poukázanej hotovost-
nej platby,

f) vyda� odosielate¾ovi potvrdenie o zaplatených po�-
tových sadzbách,

g) dodáva� po�tové zásielky s odbornou starostlivos�ou
a v lehote zodpovedajúcej druhu po�tovej zásielky
a spôsobu jej dodávania pod¾a po�tových podmienok,

h) chráni� po�tové zásielky pred stratou, odcudzením
a po�kodením,

i) zverejni� na v�etkých po�tách verejnej po�tovej sie-
te podstatné údaje z po�tových podmienok a tarify
a zabezpeèi� ich zverejnenie v plnom rozsahu aj
iným vhodným spôsobom, ktorý zaruèuje prístup
verejnosti k nim,

j) umo�ni� �tátnemu orgánu výkon oprávnenia súvi-
siaceho so zabezpeèovaním obrany a ochrany �tá-
tu, vnútorného poriadku a bezpeènosti �tátu alebo
s odha¾ovaním a stíhaním trestného èinu,

k) uchováva� doklady a údaje o poskytnutej po�tovej
slu�be tri roky odo dòa jej poskytnutia a o po�tovej
zásielke tri roky odo dòa jej vybratia, a ak bola
ulo�ená, dva roky odo dòa uplynutia úlo�nej lehoty;
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to platí aj na doklady a údaje obsahujúce osobné
údaje odosielate¾a alebo adresáta,

  l) navrhova� zaèiatok a koniec platnosti po�tových
známok a po�tových celín; vyhlási� ich po schválení
ministerstvom vo vestníku ministerstva a zverejni�
na v�etkých po�tách, prípadne aj iným obvyklým
spôsobom,

m) zabezpeèi� na prístupových miestach na po�iadanie
výmenu po�tových známok a po�tových celín, kto-
rých platnos� sa skonèila, za platné po�tové znám-
ky a po�tové celiny, a to e�te najmenej �es� mesia-
cov po skonèení platnosti,

 n) trvalo uchováva� podklady týkajúce sa námetového
rie�enia po�tových známok a po�tových celín, ako
aj ich výtvarné návrhy a tlaèové podoby.

(3) Z vyberania a distribúcie  sú vylúèené
a) nebezpeèné veci, návykové a psychotropné látky,
b) po�tové zásielky so �ivými zvieratami,
c) po�tové zásielky, ktorých

1. obsah alebo úprava mô�u ohrozi� �ivot alebo zdra-
vie ¾udí, po�kodi� �ivotné prostredie a znièi� alebo
po�kodi� iné po�tové zásielky alebo dopravné
prostriedky,

2. úprava alebo vidite¾ný obsah sú urá�livé alebo
hanlivé,

d) peniaze, mince, �perky, drahokamy, drahé kovy
a cenné papiere v iných ako poistených zásielkach.

(4) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e v po�to-
vých podmienkach upravi�, za akých podmienok výni-
moène prevezme na distribúciu aj po�tové zásielky
a veci pod¾a odseku 3 písm. b) a d); ich vyberanie
a distribúcia nie sú súèas�ou univerzálnej slu�by.

(5) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e na zákla-
de zmluvy pou�íva� v univerzálnej slu�be alebo na jej
èas�, a to aj keï ide o po�tové èinnosti, ktoré sú obsa-
hom po�tovej výhrady,
a) iný po�tový podnik, ak spåòa podmienky v�eobec-

ného povolenia,
b) dopravcu verejnej cestnej dopravy, civilnej leteckej

dopravy, námornej dopravy a �elezniènej dopravy
(ïalej len �dopravca�), 

c) inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(6) Ak sa na èinnos� osôb pod¾a odseku 5 vy�aduje
registrácia pod¾a v�eobecného povolenia alebo �ivnos-
tenské oprávnenie, po�tový podnik mô�e uzavrie�
zmluvu len s po�tovým podnikom, ktorý je registrova-
ný, a s dopravcom alebo inou osobou, ktorá má �iv-
nostenské oprávnenie.

(7) Ak tomu nebráni verejný záujem alebo iná dôle-
�itá preká�ka, vlastník pozemnej komunikácie a vlast-
ník budovy sú povinní umo�ni� umiestnenie po�tovej
schránky na verejne prístupnom mieste tak, aby moh-
la by� nepretr�ite prístupná ka�dému odosielate¾ovi,
ako aj umo�ni� jej údr�bu a denné vyberanie.

§ 30

Práva a povinnosti adresáta

(1) Adresát má právo na
a) prevzatie po�tovej zásielky pod¾a po�tových pod-

mienok,

b) prevzatie poukázanej hotovostnej platby pod¾a po�-
tového poukazu,

c) vydanie odnosnej po�tovej zásielky pod¾a po�tových
podmienok,

d) vydanie ulo�enej po�tovej zásielky,
e) odopretie prijatia po�tovej zásielky,
f) doposlanie po�tovej zásielky na oznámenú adresu,
g) vèasné a zrozumite¾né informácie o svojich prá-

vach a povinnostiach.

(2) Adresáti, ktorí preberajú po�tové zásielky a pou-
kázané hotovostné platby v mieste svojho sídla, sú
povinní vykona� technické a organizaèné opatrenia
umo�òujúce dodáva� im po�tové zásielky a poukázané
hotovostné platby, najmä sú povinní
a) oznaèi� budovu, do ktorej sa majú dodáva� po�tové

zásielky a poukázané hotovostné platby, údajmi
potrebnými na doruèovanie,

b) zabezpeèi� neru�ený prístup po�tového doruèova-
te¾a k domovej listovej schránke, ktorá sa umiest-
òuje na prízemí,

c) oznaèi� v bytovom dome domovú listovú schránku
a vchod do svojho bytu  menovkou a udr�iava� do-
movú listovú schránku vo funkènom stave,

d) oznámi� po�tovému doruèovate¾ovi na jeho po�ia-
danie meno oprávneného prijímate¾a alebo osoby
splnomocnenej prebera� v mene adresáta dodané
po�tové zásielky a poukázané hotovostné platby,
ako aj presné miesto dodávania, ak vzh¾adom na
stavebné alebo organizaèné usporiadanie sídla ad-
resáta nie je zrejmé, kam sa majú dodáva�.

§ 31

Ulo�enie po�tovej zásielky

(1) Ak nemo�no po�tovú zásielku doda� adresátovi,
poskytovate¾ univerzálnej slu�by ju vráti odosielate¾o-
vi. 

(2) Ak nemo�no po�tovú zásielku vráti� odosielate¾o-
vi, poskytovate¾ univerzálnej slu�by ju ulo�í na èas
úlo�nej lehoty (odsek 6). Úlo�ná lehota zaène plynú�
dòom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula odberná
lehota, ak ide o zapísanú po�tovú zásielku; inak dòom
nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, �e ju nemo�-
no vráti� odosielate¾ovi.

(3) Po�tovú zásielku nemo�no doda� adresátovi, ak
a) ju odoprel prija�,
b) ju neprevzal v odbernej lehote,  
c) je adresa adresáta na po�tovej zásielke neúplná,

nepresná alebo neèitate¾ná,
d) ho na adrese uvedenej na  po�tovej zásielke nemo�-

no zisti� a nemo�no ju ani doposla� na inú známu
adresu.

(4) Po�tovú zásielku nemo�no vráti� odosielate¾ovi,
ak
a) je neznámy,
b) ju odoprel prija�,
c) je adresa odosielate¾a na po�tovej zásielke neúplná,

nepresná alebo neèitate¾ná,
d) ho na jeho adrese uvedenej na po�tovej zásielke

nemo�no zisti� a nemo�no  ju ani doposla� na inú
známu adresu,
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e) u� pri podaní po�tovej zásielky si vyhradil, �e nemá
by� vrátená.

 (5) Za odopretie prijatia po�tovej zásielky sa pova-
�uje
a) výslovné odmietnutie jej prevzatia,
b) odmietnutie potvrdi� prevzatie po�tovej zásielky,
c) odmietnutie zaplati� pred prevzatím po�tovej zásiel-

ky dobierkovú sumu, doplatné, chýbajúce výplat-
né, úlo�né alebo inú poh¾adávku, ktorá je príslu-
�enstvom po�tovej zásielky pod¾a schválenej tarify,

d) trvanie na otvorení po�tovej zásielky pred jej pre-
vzatím.

 (6) Úlo�ná lehota je
a) tri mesiace, ak ide o obyèajnú po�tovú zásielku,
b) jeden rok, ak ide o ostatné po�tové zásielky,
c) tri roky, ak ide o po�tové poukazy.

 (7) Poèas úlo�nej lehoty poskytovate¾ univerzálnej
slu�by kedyko¾vek vydá ulo�enú po�tovú zásielku ad-
resátovi alebo odosielate¾ovi, ak pominul dôvod na jej
ulo�enie. 

 (8) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by má zádr�né
právo na po�tovú zásielku do zaplatenia dobierkovej
sumy, doplatného, chýbajúceho výplatného, úlo�ného
a inej poh¾adávky, ktorá je príslu�enstvom po�tovej
zásielky pod¾a schválenej tarify.

 (9) Ak sa poèas úlo�nej lehoty obsah po�tovej zá-
sielky znehodnotil alebo je to potrebné z dôvodu ochra-
ny zdravia ¾udí, poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e
po�tovú zásielku znièi�. O znièení treba spísa� zá-
znam. Ak je odosielate¾ známy, záznam sa mu doruèí.

(10) Po uplynutí úlo�nej lehoty poskytovate¾ univer-
zálnej slu�by mô�e po�tovú zásielku
a) preda� na verejnej dra�be, ak jej obsah nie je pred-

metom listového tajomstva, alebo
b) znièi�, ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom

listového tajomstva [§ 8 ods. 1 písm. b)].

(11) Vý�a�ok z predaja po�tovej zásielky zní�ený
o trovy ulo�enia a verejnej dra�by a o poh¾adávky, kto-
ré sú jej príslu�enstvom, patrí odosielate¾ovi. Poskyto-
vate¾ univerzálnej slu�by mu ho vydá do 30 dní odo
dòa  predaja po�tovej zásielky. Ak vý�a�ok nemo�no
vyda� odosielate¾ovi, preto�e je neznámy alebo ho od-
mieta prevzia�, poskytovate¾ univerzálnej slu�by ho
ulo�í; úlo�ná lehota je dva roky od predaja po�tovej
zásielky. Ak nemo�no vý�a�ok vyda� odosielate¾ovi ani
v úlo�nej lehote, jej uplynutím sa vý�a�ok stáva príj-
mom poskytovate¾a univerzálnej slu�by. 

(12) Ulo�ený po�tový poukaz nemo�no preda� ani
znièi�. Poukázanú hotovostnú platbu, ktorej je po�tový
poukaz dokladom, poskytovate¾ univerzálnej slu�by
vráti kedyko¾vek poèas úlo�nej lehoty odosielate¾ovi,
ak pominula preká�ka jej dodania alebo vrátenia. Ak
ju nemo�no vráti�, preto�e je adresát alebo odosielate¾
neznámy alebo ju odmieta prevzia�, stáva sa uplynu-
tím úlo�nej lehoty príjmom poskytovate¾a univerzálnej
slu�by.

§ 32

Otvorenie po�tovej zásielky

(1) Zakazuje sa iným osobám, ako sú odosielate¾
a adresát,
a) rozmno�ova� a uklada� informácie a údaje o po�to-

vých zásielkach,
b) otvára� po�tové zásielky, skúma� ich obsah a úèel,

ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by je oprávnený
otvori� po�tovú zásielku, ak
a) ju vzh¾adom na po�kodenie alebo na nedostatoènú

adresu nemo�no doda� ani vráti� odosielate¾ovi a je
predpoklad, �e z jej obsahu mo�no zisti� adresáta
alebo odosielate¾a,

b) hrozí, �e jej obsah spôsobí �kodu na zdraví, na
veciach alebo na iných po�tových zásielkach,

c) je dôvodné podozrenie, �e obsahuje veci, ktoré sú
vylúèené z  vyberania a distribúcie alebo ktoré
rýchlo podliehajú skaze.

(3) Otvorenú po�tovú zásielku mo�no skúma� len
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zistenie skutoènos-
tí pod¾a odseku 2.

(4) Ak je to mo�né, poskytovate¾ univerzálnej slu�by
upovedomí odosielate¾a o zámere otvori� po�tovú zá-
sielku; inak ho upozorní dodatoène, ak je známy. Ak
sa po otvorení zistí, �e ju mo�no doda�, poskytovate¾
univerzálnej slu�by ju na vlastné náklady zabalí a do-
dá s oznámením, �e bola otvorená.

(5) Ak pri otvorení po�tovej zásielky nebol prítomný
odosielate¾, treba zabezpeèi� prítomnos� inej osoby,
ktorá nie je zamestnancom poskytovate¾a univerzálnej
slu�by, a o otvorení spísa� záznam. Ak je odosielate¾
známy, záznam sa mu doruèí.

(6) Odsek 2 sa nepou�ije, ak ide o nedotknute¾nú
po�tovú zásielku pod¾a medzinárodného práva.12)

§ 33

Zodpovednos� u�ívate¾a za �kodu

(1) Ka�dý je povinný poèína� si tak, aby svojou èin-
nos�ou nepo�kodzoval zariadenia verejnej po�tovej sie-
te a nezasahoval do po�tovej výhrady; inak zodpovedá
za �kodu, ktorú tým spôsobil poskytovate¾ovi univer-
zálnej slu�by.

(2) Nikto nesmie bez súhlasu poskytovate¾a univer-
zálnej slu�by pou�íva� po�tové peèiatky a po�tové ce-
niny s oznaèením �Slovensko� alebo �Slovenská repub-
lika� ani textové a grafické oznaèenia pou�ívané vo
verejnej po�tovej sieti; inak zodpovedá za �kodu, ktorú
tým spôsobil prevádzkovate¾ovi verejnej po�tovej siete
a osobám, ktoré tým uviedol do omylu. 

12) Vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
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§ 34

Zodpovednos� za �kodu

(1) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by  zodpovedá za
�kodu, ktorá vznikla odosielate¾ovi
a) nedodaním vybratej po�tovej zásielky, dodaním po-

�kodenej po�tovej zásielky alebo stratou, odcudze-
ním, po�kodením alebo znièením po�tovej zásielky
poèas odbernej lehoty a úlo�nej lehoty,

b) nedodaním poukázanej hotovostnej platby pod¾a
údajov v po�tovom poukaze. 

(2) Odosielate¾ má právo na náhradu �kody pod¾a
odseku 1 od poskytovate¾a univerzálnej slu�by. Právo
na náhradu �kody musí odosielate¾ uplatni� u neho do
�iestich mesiacov odo dòa vybratia po�tovej zásielky
alebo poukázania hotovostnej platby; inak toto právo
zanikne.

(3) Adresát má právo na náhradu �kody, ktorá vznik-
la po�kodením po�tovej zásielky, ktoré nebolo zrejmé
pri jej dodaní, ak preuká�e, �e po�kodenie vzniklo pred
dodaním, a ak najneskor�ie v deò nasledujúci po do-
daní po�tovej zásielky uplatní reklamáciu na dodáva-
cej po�te a odovzdá jej po�kodenú zásielku s obalom.
Právo na náhradu �kody musí adresát uplatni� u po-
skytovate¾a univerzálnej slu�by do �iestich mesiacov
od vybratia po�tovej zásielky; inak toto právo zanikne.

(4) Poskytovate¾  univerzálnej  slu�by  sa  zbaví  zod-
povednosti  za �kodu pod¾a odsekov  1 a 3, ak preuká-
�e, �e
a) ju spôsobil odosielate¾, podávate¾ alebo adresát,
b) vznikla vadou po�tovej zásielky alebo jej osobitnou

povahou,
c) bola zapríèinená udalos�ou, ktorá vznikla nezávisle

od neho a ktorej nemohol zabráni� ani pri vynalo-
�ení v�etkého úsilia, ktoré mo�no po�adova�.

(5) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by nezodpovedá za
únik informácií a údajov o po�tových zásielkach
a o obsahu listových zásielok, ak je mo�nos� ich
priameho preèítania, rozmno�enia alebo iného nechrá-
neného získania pred ich vybratím od odosielate¾a
alebo po ich dodaní adresátovi.

(6) Pri posudzovaní rozsahu po�kodenia po�tovej zá-
sielky sa zoh¾adòuje miera po�kodenia po�tovej zásiel-
ky, rozsah úbytku jej obsahu a strata alebo obmedze-
nie funkènosti alebo pou�ite¾nosti jej obsahu. �koda
sa vypoèíta ako rozdiel pôvodnej ceny obsahu a ceny
obsahu po po�kodení.

(7) Ak má na vzniku �kody úèas� aj odosielate¾,
podávate¾ alebo adresát, zodpovednos� poskytovate¾a
univerzálnej slu�by sa primerane zní�i.

(8) Na zodpovednos� poskytovate¾a univerzálnej
slu�by nemá vplyv odovzdanie po�tovej zásielky tretej
osobe alebo do cudziny. Ak poskytovate¾ univerzálnej
slu�by pou�il na vyberanie a distribúciu po�tovej zá-
sielky alebo na jej èas� inú osobu, zodpovedá, akoby
vyberanie a distribúciu vykonal sám.13)

§ 35

Rozsah náhrady �kody

(1) Odosielate¾ovi patrí náhrada �kody pod¾a § 34
v tomto rozsahu:
a) dvadsa�násobok po�tovej sadzby za slu�bu doporu-

èene pod¾a tarify, ak ide o nedodanie doporuèenej
zásielky alebo o znièenie jej obsahu,

b) skutoèná �koda, najviac v�ak dvojnásobok najni�-
�ej po�tovej sadzby pod¾a tarify za ka�dých 500 g
obsahu, ak ide o nedodanie nepoisteného balíka
alebo o jeho po�kodenie s úbytkom obsahu, 

c) skutoèná �koda, najviac v�ak do udanej ceny, ak
ide o nedodanie poistenej zásielky alebo o jej po-
�kodenie s úbytkom obsahu,

d) trojnásobok zaplatenej po�tovej sadzby, ak ide
o po�tovú zásielku so zaruèenou lehotou dodania,
ktorá nebola dodaná v lehote dodania pod¾a po�to-
vých podmienok,

e) skutoèná �koda v sume uvedenej v po�tovom pou-
kaze, ak ide o nedodanie alebo nevrátenie pouká-
zanej platby v po�tovom platobnom styku.

(2) Odosielate¾ovi patrí okrem náhrady aj vrátenie
zaplatenej po�tovej sadzby, ak ide o po�tové zásielky
pod¾a odseku 1 písm. b) a c).

(3) Odosielate¾ovi nepatrí 
a) náhrada �kody za nedodanie, stratu, odcudzenie,

znièenie ani po�kodenie s úbytkom obsahu obyèaj-
nej po�tovej zásielky a po�tovej zásielky, ktorá je
pod¾a po�tových podmienok oslobodená od po�to-
vých sadzieb,

b) náhrada �kody za oneskorené dodanie  po�tovej
zásielky bez zaruèenej lehoty dodania,

c) u�lý zisk ani iná následná �koda.

(4) Náhrada sa poskytuje v peniazoch. Na po�tové
sadzby sa pou�ije tarifa platná v èase podania po�tovej
zásielky. Poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e v po�-
tových podmienkach upravi� aj väè�í rozsah náhrady
�kody, ako je uvedený v odseku 1, alebo prizna� aj
náhradu �kody v prípadoch uvedených v odseku 3.

(5) Na náhradu �kody z medzinárodného po�tového
styku platia pravidlá platné pre medzinárodný po�tový
styk.14)

§ 36

Zodpovednos� odosielate¾a za �kodu

(1) Odosielate¾ zodpovedá za �kodu, ktorú spôsobil
poskytovate¾ovi univerzálnej slu�by po�tovou zásiel-
kou po jej vybratí. �koda je spôsobená odosielate¾om,
ak zatajil skutoèný obsah po�tovej zásielky alebo po-
skytovate¾a univerzálnej slu�by uviedol do omylu
a �koda vznikla obsahom po�tovej zásielky, jej osobit-
nou povahou alebo jej chybnou úpravou. Vybratím
po�tovej zásielky zodpovednos� odosielate¾a nezaniká.

(2) Odosielate¾ nezodpovedá za �kodu spôsobenú
po�tovou zásielkou poèas jej distribúcie, ak vznikla

13) § 768 Obèianskeho zákonníka.
14) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 66/2001 Z. z. o prijatí Aktov Svetovej po�tovej únie.
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neodbornou manipuláciou alebo  udalos�ou, ktorá
vznikla nezávisle od odosielate¾a a ktorej nemohol za-
bráni� ani pri vynalo�ení v�etkého úsilia, ktoré mo�no
po�adova�.

(3) Ak poskytovate¾ univerzálnej slu�by po vybratí
po�tovej zásielky zistí, �e jej  skutoèným obsahom sú
veci vylúèené z vyberania a distribúcie, po�tovú zásiel-
ku nedodá. Ak je to mo�né, odosielate¾ovi oznámi
dôvod nedodania.

(4) Ak sú obsahom po�tovej zásielky veci vylúèené
z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3 písm. a)
a c), poskytovate¾ zabezpeèí ich bezpeèné znièenie.

(5) Ak sú obsahom po�tovej zásielky veci vylúèené
z vyberania a distribúcie, uvedené v §  29 ods. 3
písm. b), poskytovate¾ zabezpeèí ich ulo�enie. Úlo�ná
lehota je sedem dní. § 31 ods. 9 a 11 sa pou�ije
primerane.

(6) Ak sú obsahom po�tovej zásielky veci vylúèené
z vyberania a distribúcie, uvedené v § 29 ods. 3
písm. d), poskytovate¾ univerzálnej slu�by veci ulo�í.
Úlo�ná lehota je jeden rok. Po uplynutí úlo�nej lehoty
sa postupuje primerane pod¾a § 31 ods. 10 a 11.

�TVRTÁ  ÈAS�

�TÁTNY DOH¼AD

§ 37

�tátny doh¾ad nad poskytovaním po�tových slu�ieb

(1) �tátny doh¾ad nad poskytovaním po�tových slu-
�ieb vykonáva Po�tový úrad prostredníctvom povere-
ných zamestnancov Po�tového úradu.

(2) �tátny doh¾ad nad poskytovaním po�tových slu-
�ieb obsahuje
a) kontrolu plnenia podmienok poskytovania po�to-

vých slu�ieb pod¾a tohto zákona a vydaného v�e-
obecného povolenia a kontrolu neporu�ovania po�-
tovej výhrady,

b) kontrolu poskytovania univerzálnej slu�by,
c) nariaïovanie odstránenia zistených nedostatkov

a upustenia od èinnosti, ktorá je v rozpore s týmto
zákonom a vydanými povoleniami,

d) ukladanie pokút za správne delikty a prejednáva-
nie priestupkov.

(3) Poverení zamestnanci Po�tového úradu sú pri
výkone �tátneho doh¾adu oprávnení 
a) po�adova� od zamestnancov po�tového podniku

potrebné informácie a údaje, ako aj po�tové pod-
mienky, tarifu a doklady súvisiace s poskytovaním
po�tových slu�ieb,

b) kontrolova� plnenie povinnosti registrácie po�tové-
ho podniku, ak bola taká povinnos� vo v�eobecnom
povolení ulo�ená, 

c) kontrolova� prevádzkovanie verejnej po�tovej siete.

(4) Po�tový podnik je povinný umo�ni� výkon �tátne-
ho doh¾adu a na po�iadanie Po�tového úradu poskyt-
nú� informácie potrebné na výkon �tátneho doh¾adu.

§ 38

Schva¾ovanie po�tových známok a po�tových celín

(1) Schva¾ovanie emisného plánu po�tových známok
a po�tových celín, ich zaèiatok a koniec platnosti vy-
konáva ministerstvo na základe �iadosti poskytovate¾a
univerzálnej slu�by.

(2) Schválený  emisný plán po�tových známok a po�-
tových celín a schválené námetové a výtvarné rie�enie
navrhovaných po�tových známok a po�tových celín sa
uverejòujú vo vestníku ministerstva.

(3) Podklady, výtvarné návrhy a tlaèové podoby po-
d¾a § 29 ods. 2 písm. n) nemô�u by� predmetom
exekúcie ani súèas�ou konkurznej podstaty. Ak po-
skytovate¾ univerzálnej slu�by zanikne likvidáciou,
o ich ïal�om uchovávaní rozhodne ministerstvo.

§ 39

Správne delikty

(1) Po�tový úrad ulo�í pokutu do 3 000 000 Sk
poskytovate¾ovi univerzálnej slu�by, ak
a) ju neposkytuje v rozsahu pod¾a tohto zákona

a pod¾a podmienok urèených v po�tovej licencii; ak
ide o medzinárodný po�tový styk, pod¾a pravidiel
na jeho uskutoèòovanie,

b) umo�ní poskytova� univerzálnu slu�bu po�tovému
podniku, ktorý nevykonal registráciu pod¾a v�e-
obecného povolenia, alebo dopravcovi, alebo inej
osobe, ktorá nemá �ivnostenské oprávnenie, ktoré
sa pod¾a tohto zákona vy�aduje.  

(2) Po�tový úrad ulo�í pokutu do 1 000 000 Sk tomu,
kto
a) neoprávnene poskytuje po�tové slu�by, ktoré sú

predmetom po�tovej výhrady,
b) poskytuje po�tové slu�by v rozpore so v�eobecným

povolením,
c) poskytuje po�tové slu�by v rozpore s vlastnými

po�tovými podmienkami a tarifou,
d) poru�il povinnos� povinnej registrácie pod¾a tohto

zákona, ak sa vo v�eobecnom povolení vy�aduje,
e) nedoruèil Po�tovému úradu doklady preukazujúce

objem nákladov a výnosov za uplynulé úètovné ob-
dobie v ustanovenej lehote,

f) nezaplatil poskytovate¾ovi univerzálnej slu�by
kompenzaèný príspevok v urèenej lehote alebo
v urèenej sume.  

(3) Po�tový úrad mô�e ulo�i� pokutu do 100 000 Sk
po�tovému podniku, ktorý
a) neumo�nil povereným zamestnancom Po�tového

úradu výkon �tátneho doh¾adu,
b) neodstránil nedostatky zistené kontrolou pri výko-

ne �tátneho doh¾adu,
c) neposkytol na po�iadanie Po�tového úradu infor-

mácie potrebné na výkon �tátneho doh¾adu.

(4) Pri ukladaní pokuty Po�tový úrad prihliadne naj-
mä na mieru zavinenia, záva�nos�, spôsob, då�ku a dô-
sledky poru�enia povinnosti.

(5) Pri opätovnom poru�ení tej istej povinnosti mo�-
no ulo�i� dvojnásobok pokuty pod¾a odsekov 1 a� 3.
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(6) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa
zistenia poru�enia povinnosti, najneskôr v�ak do troch
rokov odo dòa poru�enia povinnosti.

§ 40

Priestupky

(1) Priestupku na úseku po�tových èinností sa do-
pustí ten, kto
a) neoprávnene zasiahol do verejnej po�tovej siete,
b) po�kodil, znemo�nil pou�íva� alebo premiestil po�-

tovú schránku alebo iné zariadenie verejnej po�to-
vej siete,

c) poru�il po�tové podmienky podaním po�tovej zá-
sielky obsahujúcej veci, ktoré sú vylúèené z vybe-
rania a distribúcie,

d) neoprávnene pou�il alebo sfal�oval po�tovú peèiatku,
e) neoprávnene pou�il po�tovú peèiatku, po�tovú

známku alebo po�tovú celinu, textové alebo grafic-
ké oznaèenie pou�ívané vo verejnej po�tovej sieti
bez súhlasu poskytovate¾a univerzálnej slu�by,

f) neodovzdal bezodkladne a bez vá�nej preká�ky náj-
denú po�tovú zásielku po�te, po�tovému doruèova-
te¾ovi, odosielate¾ovi ani adresátovi.

(2) Po�tový úrad mô�e za priestupok pod¾a odseku 1
ulo�i� pokutu do 10 000 Sk. Popri pokute mô�e ulo�i�
za priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a e) zákaz
èinnosti a za priestupky pod¾a odseku 1 písm. c) a� e)
prepadnutie veci.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahujú
v�eobecné predpisy o priestupkoch.15) Príslu�ným
správnym orgánom je Po�tový úrad.

PIATA ÈAS�

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 41

Konanie

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní,16) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) V�eobecný predpis o správnom konaní sa nevz�a-
huje na
a) vydávanie v�eobecných povolení (§ 14),
b) registráciu poskytovania po�tových slu�ieb (§ 15),
c) schva¾ovacie konanie (§ 38).

(3) Na konanie o opravných  prostriedkoch je prí-
slu�né ministerstvo.

§ 42

Prechodné ustanovenie

(1) Podnikatelia, ktorí pred úèinnos�ou tohto zákona
vykonávali èinnosti, ktoré sú pod¾a tohto zákona po�-
tovými slu�bami, sú povinní
a) upravi� svoju èinnos� pod¾a v�eobecného povolenia

v lehote, ktorá je v òom urèená,
b) po�iada� o registráciu vykonávania po�tových èin-

ností, ak sa pod¾a v�eobecného povolenia na ne
vz�ahuje, a to v lehote, ktorá je v òom urèená.

(2) Reklamaèné konania a konania o poru�ení ceno-
vej disciplíny zaèaté pred dòom úèinnosti tohto zákona
sa dokonèia pod¾a doteraj�ích predpisov.

(3) Do schválenia po�tových podmienok a tarify po-
skytovate¾a univerzálnej slu�by pod¾a tohto zákona sa
na poskytovanie univerzálnej slu�by vz�ahuje Po�tový
poriadok Slovenskej po�ty, �. p., a tarifa vydané pod¾a
doteraj�ích predpisov v znení platnom ku dòu úèin-
nosti tohto zákona.

(4) Poskytovate¾ univerzálnej slu�by mô�e na zákla-
de po�tovej licencie pod¾a tohto zákona zaèa� prevádz-
kova� verejnú po�tovú sie� a poskytova� univerzálnu
slu�bu v rozsahu uvedenom v po�tovej licencii najskôr
1. januára 2003. Dovtedy prevádzkuje verejnú po�tovú
sie� a poskytuje univerzálnu slu�bu v rozsahu uvede-
nom v § 18 ods. 2 �tátny podnik Slovenská po�ta
alebo jeho právny nástupca. 

(5) Do 31. decembra 2003 je obsahom po�tovej vý-
hrady vyberanie a distribúcia  kore�pondencie a re-
klamných adresovaných zásielok s hmotnos�ou naj-
viac 1 000 g.

(6) Ustanovenia o kompenzaènom príspevku sa prvý
raz pou�ijú za úètovný rok 2004.

§ 43

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�ujú sa:
1. zákon è. 222/1946 Zb. o po�te (po�tový zákon),
2. § 36 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990

Zb. o priestupkoch,
3. vládne nariadenie è. 240/1949 Zb., ktorým sa vy-

konáva po�tový zákon.

§ 44

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002
okrem § 7 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda úèinnos�
1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

15) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov.
16) Zákon è. 71/1967 Zb.

Strana 5334 Zbierka zákonov è. 507/2001 Èiastka 202



508

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 12. októbra 2001 bol v Bratislave podpísaný
Protokol medzi Ministerstvom �kolstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spo-
lupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 2001 � 2004.

V súlade s èlánkom 12 protokol nadobudol platnos� dòom podpisu, t. j. 12. októbra 2001, a zostane v platnosti
do 31. augusta 2004.

Do textu protokolu mo�no nazrie� na Ministerstve �kolstva Slovenskej republiky, v Dome zahranièných stykov
Ministerstva �kolstva Slovenskej republiky a na vysokých �kolách Slovenskej republiky.
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