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Dohoda o spolupráci 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len „dohoda“) 

 
 
1. Obchodné meno 

Sídlo: 
Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

V mene spoločnosti koná: Ing. Tomáš  Drucker, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Kapusta, podpredseda predstavenstva 

Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava  
3001130011/6500 

IČO: 36631124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK2021879959 

  Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S. 
 
(ďalej len „Slovenská pošta“) 

     
2.  Názov: 

Sídlo: 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 

     V mene úradu koná: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka  
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Štátna pokladnica 
7000063089/8180 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

00 166 260 
2020830240 
Nie je platcom DPH 

 
(ďalej len „UGKK“) 

 
3.  Názov: 

Sídlo: 
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 
Chlumeckého 2, 826 62 Bratislava 

     V mene úradu koná: Ing. Andrej Vašek, riaditeľ 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Štátna pokladnica 
7000061016/8180 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

00166251 
2020857080 
Nie je platcom DPH 
 

(ďalej len „VUGK“)   
 
(Slovenská pošta, UGKK a VUGK ďalej spoločne ako „Strany“) 

 
Preambula 

 
1. Slovenská pošta je poštovým podnikom poskytujúcim univerzálnu službu v zmysle § 3 zákona 

č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská 
pošta bude v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZISVS“) jedným z prevádzkovateľov 
integrovaných obslužných miest (ďalej len „IOM“). IOM vykonáva činnosť osvedčujúcej osoby 
a zabezpečuje prístup k službám verejnej správy poskytovaným povinnými osobami, najmä 
podávanie návrhov, žiadostí a iných podaní povinným osobám a inú komunikáciu s povinnými 
osobami. 

 
2. UGKK je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster 

nehnuteľností. 
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3. VUGK je centrálne riadenou, samostatnou organizáciou výskumnej, vývojovej a prevádzkovej 
základne Slovenskej republiky v pôsobnosti UGKK. 

 
4. Dňa 21.12.2011 Slovenská pošta a UGKK uzatvorili Memorandum o spolupráci 

v oblasti e-Governmentu. 
 

Čl. I 
Predmet dohody 

 
 

1. Predmetom tejto dohody je stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce Strán 
pri poskytovaní služieb súvisiacich s vydávaním výpisov z listu vlastníctva na právne účely 
(ďalej len „výpis“) prostredníctvom pracovísk Integrovaných obslužných miest 
prevádzkovaných v prostredí Slovenskej pošty. 

 
2. Pri plnení tejto dohody budú Strany postupovať plne v súlade so zákonom č. 162/1995 Z.z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v platnom znení, vyhláškou ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 
v platnom znení, ZISVS a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 

 
 

Čl. II 
Pilotná prevádzka 

 
 
1. Strany sa dohodli na  pilotnej prevádzke, ktorá začína dňa 11.11.2013. Začiatok pilotnej 

prevádzky je podmienený vytvorením a sprevádzkovaním 1.časti integračného konektora 
(technicko-prevádzková časť), ktorá je bližšie špecifikovaná v Čl. VII ods. 2 tejto dohody. 
V prípade, že uvedená časť integračného konektora nebude uvedená do prevádzky 
do 11.11.2013, za začiatok pilotnej prevádzky sa  považuje deň  podpísania akceptačného 
protokolu k  1. časti integračného konektora.   

 
2. Pilotná prevádzka bude ukončená uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania akceptačného 

protokolu k 2. časti integračného konektora (časť zúčtovanie a štatistika ), ktorá je bližšie 
špecifikovaná v Čl. VII ods. 2 tejto dohody.  

 
3. Pilotná prevádzka bude v rámci Slovenskej pošty prebiehať na 12 pracoviskách uvedených 

v Prílohe č. 1, v ktorých Slovenská pošta prevádzkuje integrované obslužné miesto. Pilotná 
prevádzka  bude v rámci rezortu UGKK prebiehať na všetkých miestnych orgánoch štátnej 
správy na úseku katastra, 

 
4. Strany najneskôr do 30 dní po skončení pilotnej prevádzky uskutočnia spoločné stretnutie 

za účelom vyhodnotenia pilotnej prevádzky a stanovenia podmienok ďalšej spolupráce. 
Stretnutie bude iniciované zo strany Slovenskej pošty. 

 
5. Po skončení pilotnej prevádzky Strany pokračujú v spolupráci pri poskytovaní výpisov 

v rutinnej prevádzke. Rutinná prevádzka bude prebiehať na rovnakých pracoviskách ako 
pilotná prevádzka. Slovenská pošta je oprávnená množstvo pracovísk, na ktorých bude 
prebiehať rutinná prevádzka, rozšíriť písomným oznámením doručeným ostatným stranám 
s tým, že maximálny počet takýchto pracovísk je limitovaný počtom prevádzok integrovaných 
miest, ktoré Slovenská pošta prevádzkuje.  
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Čl. III 
Postup pri vydávaní výpisov  

 
 

1. Postup pri vydávaní výpisov stanovuje Príloha č. 1.   
 
2. Pre zabezpečenie plnenia predmetu tejto dohody sa Strany dohodli, že UGKK je povinný 

na požiadanie udeliť Slovenskej pošte plnú moc, predmetom ktorej bude oprávnenie 
na vykonávanie činností podľa tejto dohody. Slovenská pošta je na požiadanie tretej strany 
povinná preukázať sa plnou mocou. 

 
3. Strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne 

sa informovať o  skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
dohody, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich 
spoluprácu podľa tejto dohody.  

 
4. Strany sa zaväzujú, že osobné údaje budú spracúvať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon č. 122/2013 Z.z.“) a to len za účelom plnenia predmetu zmluvy. Strany sa zaväzujú 
zabezpečiť ochranu osobných údajov tým, že ich budú chrániť pred poškodením, zničením, 
stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, 
ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijmú 
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu 
spracúvania osobných údajov, pričom budú brať do úvahy najmä použiteľné technické 
prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných 
rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému. 

 
 

Čl. IV 
Platenie správnych poplatkov  

 
 

1. Slovenská pošta, v mene žiadateľa o vydanie výpisu ako jeho splnomocnený zástupca, uhradí 
príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy na úseku katastra správne poplatky za každý 
vydaný výpis a to na účet uvedený v ods. 3 tohto článku, ktorý spoločne pre všetky príslušné 
miestne orgány štátnej správy na úseku katastra vedie UGKK.   

2. Preverenie podmienok pre vydanie výpisu na strane UGKK, prípadne na príslušnom 
miestnom orgáne štátnej správy na úseku katastra, (ďalej len „preverenie podmienok“) 
nepodlieha správnym poplatkom a Slovenská pošta nie je povinná zaplatiť za jeho vykonanie 
žiadnu zmluvnú odmenu. 

3. Slovenská pošta si na účte UGKK č. 7000063089/8180 nakredituje, t.j. predplatí, správne 
poplatky   vo výške 10 000 EUR na mesiac (prevádzková hodnota). Slovenská pošta je 
povinná sledovať výšku prijatých správnych poplatkov a v prípade, ak výška prijatých 
správnych poplatkov presiahne sumu 7 000 EUR je povinná navýšiť sumu nakreditovaných 
správnych poplatkov  o sumu určenú ako súčin počtu pracovných dní do konca kalendárneho 
mesiaca a sumy 500 EUR. Slovenská pošta sa zaväzuje o navýšení sumy nakreditovaných 
poplatkov na tomto účte informovať UGKK.  Slovenská pošta je okrem toho  povinná k 1. dňu 
kalendárneho mesiaca nakreditovať na účet peňažné prostriedky do výšky prevádzkovej 
hodnoty správnych poplatkov na ďalší mesiac, pričom do tejto sumy sa započítavajú 
aj nevyčerpané peňažné prostriedky z kreditu predchádzajúceho mesiaca. Zmenu výšky 
prevádzkovej hodnoty a spôsobu navyšovania sú oprávnení písomne dohodnúť Prevádzkoví 
garanti Strán dohody.  

4. UGKK si z účtu uvedeného v ods. 3 tohto článku mesačne zúčtuje na základe údajov 
poskytnutých Slovenskou poštou  sumu rovnajúcu sa súčtu správnych poplatkov, ktorými sú 
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spoplatnené výpisy vydané prostredníctvom Slovenskej pošty počas príslušného 
kalendárneho mesiaca. Mesačné zúčtovanie sa uskutoční vždy k 10. dňu nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. V prípade ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného 
pokoja, mesačné zúčtovanie sa vykoná na najbližší nasledujúci pracovný deň.  

5. Ak Slovenská pošta nezabezpečí na účte stanovenom v ods. 3 tohto článku dostatok 
finančných prostriedkov potrebných na uhradenie správneho poplatku za vyžiadané výpisy, je 
UGKK oprávnený vybavovanie žiadostí o vydanie výpisu podaných prostredníctvom 
Slovenskej pošty prerušiť až do doby, kým Slovenská pošta nezabezpečí doplnenie 
nakreditovanej sumy.  

6. Strany sa zaväzujú upraviť v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR spôsob platenia správnych 
poplatkov tak, aby bol v súlade s legislatívnymi zmenami účinnými od 01.10.2013, v dôsledku 
ktorých dôjde k zmenám organizačnej štruktúry rezortu UGKK. V prípade, že k takejto dohode 
nedôjde do dňa začatia pilotnej prevádzky podľa čl. II. ods. 1 tejto dohody, sa začiatok pilotnej 
prevádzky posúva na deň účinnosti písomnej dohody Strán s Ministerstvom vnútra SR 
upravujúcej platenie správnych poplatkov a  ďalšie práva a povinností súvisiace s predmetom 
tejto dohody. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej dohody medzi Stranami a Ministerstvom vnútra 
SR v termíne do 31.12.2013 táto dohoda sa ruší od počiatku a strany sa zaväzujú rokovať 
o vysporiadaní vzájomných práv a povinností. 

 
Čl. V 

Poskytovanie štatistických údajov 
 

1. VUGK poskytne do 7 dní po skončení každého kalendárneho mesiaca Slovenskej pošte údaje 
o množstve  poskytnutých výpisov (ďalej len „štatistické údaje“). Spôsob odovzdávania 
štatistických údajov a ich rozsah a štruktúru dohodnú Prevádzkoví garanti Strán dohody. 

 
2. Za poskytnutie štatistických údajov sa Slovenská pošta zaväzuje zaplatiť VUGK cenu 

vo výške 1,40 EUR za každý výpis, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov   
alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu. 

 
3. VUGK najneskôr do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca vystaví Slovenskej pošte 

faktúru na zaplatenie ceny za poskytnutie štatistických údajov v predchádzajúcom mesiaci. 
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní a začína plynúť odo dňa doručenia faktúry Slovenskej pošte. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. 

 
4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení, alebo nebudú k nej priložené doklady dohodnuté 
Stranami, je Slovenská pošta oprávnená v lehote splatnosti faktúru vrátiť späť VUGK 
na prepracovanie alebo doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 
vystavením opravenej alebo doplnenej faktúry. K faktúre budú priložené doklady v rozsahu 
dohodnutom Prevádzkovými garantmi Strán dohody. 
 
 

 
Čl. VI 

Technické riešenie 
 
 

1. Strany sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii 
technického riešenia v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto dohody. 
 

2. Hlavným komponentom technického riešenia je integračný konektor uvedený v čl. VII tejto 
dohody.  
 

3. Podmienky prevádzky, podmienky poskytovania štatistických údajov a podmienky 
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zabezpečenia vydávania výpisov sú oprávnení písomne dohodnúť Prevádzkoví garanti Strán 
dohody uvedení v Čl. VIII. ods. 1. bez potreby vypracovania dodatku k tejto dohode.   
 

4. UGKK a  VUGK sa zaväzujú v dostatočnom časovom predstihu (najmenej 1 mesiac) 
informovať Slovenskú poštu v prípade požiadaviek na zmenu s dopadom na dohodnuté 
technické riešenie. 
 

5. Zoznam miestnych orgánov štátnej správy na úseku katastra, s telefonickým kontaktom, 
mailovou adresou a spravovanými katastrálnymi územiami stanovuje Príloha č. 2. 

 
 
 

Čl. VII 
Vytvorenie integračného konektora pre Slovenskú poštu 

 
 

1. Nevyhnutnou súčasťou technického riešenia potrebného na dosiahnutie účelu tejto dohody  je 
prepojenie informačných systémov zmluvných strán. Za týmto účelom sa Slovenská pošta, 
ako iniciátor úprav, zaväzuje zabezpečiť v súčinnosti s UGKK vytvorenie integračného 
konektora, prostredníctvom ktorého sa informačné systémy Slovenskej pošty a UGKK 
zintegrujú. Slovenská pošta sa zaväzuje za podmienok stanovených v tomto článku 
financovať vytvorenia integračného konektora. 

 
2. Komponenty integračného konektora potrebné pre prepojenie s informačným systémom  

UGKK zabezpečí UGKK  prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. Integračný konektor 
bude vytvorený v dvoch častiach: 

 
1. technicko-prevádzková časť - obsahuje všetku funkcionalitu potrebnú na vydávanie 

výpisov prostredníctvom Slovenskej pošty 
2. časť zúčtovanie a štatistika  - obsahuje  funkcionalitu potrebnú na vykonávanie 

zúčtovania a štatistiky 
 

3. Uvedenie každej časti integračného konektora do prevádzky potvrdzuje Slovenská pošta 
a UGKK podpisom akceptačného protokolu. Za Slovenskú poštu akceptačný protokol 
podpisuje Ing. Ivan Bučko, vedúci Odboru riadenia projektov a procesov IT a za UGKK 

Ing. Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia ÚGKK SR, 

tel.: 02/20816090, mail: pavel.hajdin@skgeodesy.sk 
 

4. Vlastníkom integračného konektora je UGKK, ktorý na základe tohto vykonáva k nemu všetky 
práva  a plní povinnosti tomu zodpovedajúce. 

 
5. Slovenská pošta na základe financovania vytvorenia  integračného konektora získava právo 

na jeho používanie za účelom plnenia predmetu tejto dohody na dobu neurčitú, minimálne 
po dobu 5 rokov odo dňa jeho uvedenia do prevádzky.  

 
6. V prípade ukončenia platnosti tejto dohody zo strany UGKK alebo VUGK alebo z dôvodu 

porušenia povinnosti vyplývajúcej UGKK alebo VUGK z tejto dohody, pred uplynutím 
minimálnej doby, na ktorú bolo Slovenskej pošte udelené právo na používanie integračného 
konektora v zmysle ods. 5 tohto článku, je  UGKK povinný vrátiť Slovenskej pošte alikvotnú 
časť finančných prostriedkov poskytnutých UGKK na základe financovania vytvorenia 
integračného konektora, zodpovedajúcu nevyčerpanej minimálnej dobe, na ktorú bolo právo 
udelené. Túto povinnosť UGKK nemá, ak dôjde porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto 
dohody zo strany Slovenskej pošty. 
 

7. Náklady spojené s prevádzkou a údržbou integračného konektora po celú dobu platnosti tejto 
dohody v plnej výške hradí UGKK. V prípade požiadaviek na zmeny Integračného konektora 
strany písomne dohodnú úhradu nákladov s tým spojených. 
 

mailto:pavel.hajdin@skgeodesy.sk
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8. Dohodnutá výška nákladov spojených s  vytvorením integračného konektora je  
96 825,60 EUR. Uvedenú sumu, účelovo viazanú na úhradu nákladov spojených s vytvorením 
integračného konektora, poukáže Slovenská pošta na účet UGKK vedený v Štátnej pokladnici, 
č. ú.: 7000063089/8180,  v lehote 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. UGKK bezodkladne 
po pripísaní finančných prostriedkov uvedených v prvej vete tohto odseku na jeho účet 
požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky o povolenie prekročiť rozpočtový limit 
výdavkov o uvedenú sumu.  

 
9. UGKK do 15 dní  po podpísaní akceptačného protokolu k 2. časti integračného konektora 

zašle Slovenskej pošte písomne vyúčtovanie zálohovo poskytnutej sumy podľa ods. 8 tohto 
článku. 

 
10. Ustanovenia ods. 2 až 7 tohto článku nadobudnú účinnosť až potom, ako Ministerstvo 

financií SR v zmysle predchádzajúceho odseku rozhodne o účelovom navýšení rozpočtu 
UGKK a UGKK získa právo s týmito prostriedkami disponovať.  UGKK je oprávnená takto 
získané finančné prostriedky použiť len na úhradu nákladov spojených s vytvorením 
integračného konektora, pričom tieto náklady hradí svojim zmluvným dodávateľom 
štandardným spôsobom. 

 
11. V prípade, že Ministerstvo financií SR v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti UGKK 

v zmysle ods. 8 tohto článku nerozhodne o účelovom navýšení rozpočtu UGKK, márnym 
uplynutím tejto lehoty sa táto dohoda ruší a UGKK je povinná finančné prostriedky, ktoré mu 
boli v zmysle ods. 8  tohto článku poukázané na účet, do 30 dní vrátiť späť Slovenskej pošte. 

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že Prevádzkovými garantmi Strán, t.j. osobami 

zodpovednými za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto dohodou sú:  

a)  za Slovenskú poštu:  Ing. Ivan Bučko, tel.: 02 / 5939 3283,  mail: bucko.ivan@slposta.sk, 

b)  za UGKK: Ing. Pavel Hajdin, tel.: 02/2081 6090, mail: pavel.hajdin@skgeodesy.sk, 

c) za  VUGK: Ing. Ľuboš Karásek, tel.: 02/2081 6189, mail: lubos.karasek@skgeodesy.sk 

Na zmenu osôb a/alebo kontaktných údajov uvedených v tomto bode  sa nevyžaduje zmena 
rámcovej dohody, zmena je účinná písomným oznámením zmluvnej strany, ktorej sa zmena 
týka, podpísanej štatutárnym zástupcom tejto zmluvnej strany alebo prevádzkovým garantom. 
Takáto zmena je účinná od okamihu jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto dohoda je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda vrátane 
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  
Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie dohody v registri sa nepovažuje za porušenie 
ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. 

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá Strana môže túto dohodu ukončiť 
písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
ostatným  zmluvným stranám, pričom rozhodujúce je doručenie výpovede poslednej zmluvnej 
strane. V prípade výpovede dohody zo strany Slovenskej pošty bez udania dôvodu, 
Slovenskej pošte právo na úhradu v zmysle čl. VII. ods. 6 tejto dohody nevzniká. 

4. Povinnosť doručiť výpoveď tejto dohody podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade 
za splnenú dňom prevzatia výpovede tejto dohody povereným zamestnancom alebo 
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odmietnutím túto výpoveď prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového 
podniku vráti poštová zásielka s výpoveďou tejto dohody ako nedoručená alebo 
nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej 
doručovanie (usiloval sa o doručovanie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky).  

5. V prípade ukončenia  tejto dohody sa Strany zaväzujú v lehote do 30 dní vysporiadať všetky 
vzájomné záväzky, pričom budú postupovať, okrem prípadu uvedeného v poslednej 
vete ods. 3 tohto článku, v zmysle  čl. VII. ods. 6 tejto dohody.  

6. Meniť alebo dopĺňať text tejto dohody je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami Strán. Uvedené sa 
netýka zmeny Príloh 1 až 4 tejto dohody, ktoré sú po vzájomnej dohode oprávnení meniť 
a dopĺňať Prevádzkoví garanti Strán dohody. 

7. V prípade zániku niektorej zo Strán práva a povinnosti Strán vzniknuté na základe tejto 
dohody prechádzajú na jej právnych nástupcov. Ak v dôsledku legislatívnych zmien dôjde 
k prechodu práv a povinností Strán  vzniknutých na základe tejto dohody na iné subjekty, 
stávajú sa tieto dňom účinnosti príslušnej legislatívnej zmeny Stranou tejto dohody. 

8. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr 
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných 
ustanovení  sa použije úprava, ktorá sa čo  najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody. 

9. Táto dohoda je vypracovaná v šiestich  vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá  každá 
zmluvná strana. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú nasledovné prílohy: 

  - Príloha č. 1: Postup pri vydávaní výpisov 

  - Príloha č. 2: Zoznam miestnych orgánov štátnej správy na úseku katastra 

  - Príloha č. 3: Plná moc 

- Príloha č. 4: Odporúčaný obsah údajov žiadosti o vydanie  výpisu z listu vlastníctva 
                                    pre právne účely  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

 

Za Slovenskú poštu:     Za UGKK: 
 
v Banskej Bystrici dňa      v Bratislave dňa 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––-    –––––––––––––––––––––––– 
Ing.   Tomáš  Drucker       Ing. Mária Frindrichová 
predseda predstavenstva    predsedníčka 
Slovenská pošta, a.s.                            Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
   
     
       Za VUGK: 

 
v Bratislave dňa 

 
 
 
––––––––––––––––––––––––-    –––––––––––––––––––––––– 
Ing.   Peter   Kapusta      Ing. Andrej Vašek 
podpredseda predstavenstva                    riaditeľ 
Slovenská pošta, a.s.                                    Výskumný ústav geodézie 

a kartografie v Bratislave 
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Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci 
 

Postup pri vydávaní výpisov 
 
 
 
Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, na ktorých bude prebiehať pilotná prevádzka:  
 
Banská Bystrica 8, Bratislava 4, Bratislava 216, Komárno 1, Košice 19, Liptovský Mikuláš 1, Lučenec 
1, Nitra 3, Poprad 2, Prešov 10, Trenčín 1, Žilina 2. 

 
 
Postup pri vydávaní výpisov: 
 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe pri vydávaní výpisov: 

 

1.1. Inicializovanie služby: 

Zamestnanec Slovenskej pošty: 

 

a) overí totožnosť žiadateľa o vydanie výpisu (ďalej len „žiadateľ“), v prípade, že je 
žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom a požaduje o vydanie výpisu 
obsahujúceho rodné číslo, v predloženom splnomocnení skontroluje, či je 
splnomocnený zástupca na takýto úkon je splnomocnený a či je pravosť podpisu 
splnomocniteľa úradne osvedčená.  

b) na základe predložených identifikačných dokladov zadá do informačného systému  
Slovenskej pošty osobné údaje žiadateľa min. v rozsahu:  

- ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, dátum narodenia,  miesto trvalého 
pobytu, spôsob zistenia totožnosti, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu a ak žiadateľ žiada o zaslanie výpisu poštou 

- ak ide o právnickú osobu: obchodné meno/názov, sídlo a IČO: ak bolo 
pridelené, údaje o osobe, ktorej totožnosť bola na účely vydania výstupu 
zistená (meno, priezvisko, dátum narodenia,  miesto trvalého pobytu, spôsob 
zistenia totožnosti) a korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy sídla 
právnickej osoby a ak žiadateľ žiada o zaslanie výpisu poštou 

    a v rovnakom rozsahu zadá do informačného systému  Slovenskej pošty aj údaje 
o splnomocnenom zástupcovi žiadateľa . 

c) na základe pokynov žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu identifikuje 
nehnuteľnosť, ku ktorej žiadateľ požaduje zabezpečenie výpisu  

d) na základe pokynov žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu v žiadosti uvedie, či 
žiadateľ žiada o zabezpečenie  výpisu obsahujúceho rodné číslo žiadateľa 

e) na základe pokynov žiadateľa v žiadosti uvedie, či žiadateľ, resp. splnomocnený 
zástupca žiada o doručenie výpisu poštou alebo osobné prevzatie výpisu na pošte 

f) po zadaní vyššie uvedených údajov do informačného systému Slovenskej pošty 
vygeneruje a vytlačí dve kópie žiadosti o zabezpečenie výpisu a vyzve žiadateľa, 
resp. splnomocneného zástupcu, aby overil správnosť zadaných údajov. Odporúčaný 
rozsah údajov, ktoré musí žiadosť obsahovať stanovuje Príloha č. 4. Žiadosť musí 
obsahovať minimálne nasledovné údaje:   

 - údaje o žiadateľovi v rozsahu podľa písm. b),  prípadne o  splnomocnenom 
zástupcovi žiadateľa, ktorého žiadateľ splnomocnil na vyžiadanie výpisu 
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obsahujúce rodné číslo 

    - identifikáciu nehnuteľnosti min. v rozsahu:  

 - katastrálne územie a 

- číslo listu vlastníctva, prípadne aj  

- typ a číslo parcely/súpisné číslo stavby/druh priestoru, súpisné číslo, číslo 
bytu alebo nebytového priestoru/ označenie vlastníka, IČO alebo dátum 
narodenia 

g) požiada žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu o vlastnoručný podpis obidvoch 
vyhotovení žiadosti 

h) vyberie od žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu: 

- sumu rovnajúcu sa správnemu poplatku za výpis, ktorá slúži ako záloha 
a bude použitá na zaplatenie správneho poplatku v prípade, že po preverení 
podmienok pre vydanie výpisu vydaniu výpisu jeho vydaniu nebudú brániť 
žiadne zákonné prekážky,  

- sumu rovnajúcu sa poplatku za poskytnutie služby Slovenskej pošty (úhrada 
nákladov za činnosť integrovaného obslužného miesta)  

- poštovné, v prípade žiadosti  o doručenie výpisu poštou   

a vydá  žiadateľovi potvrdenie o ich zaplatení 

i) jedno vyhotovenie písomnej žiadosti odovzdá žiadateľovi 
 
j) žiadosť a splnomocnenie splnomocneného zástupcu na vyžiadanie výpisu 

obsahujúceho rodné číslo splnomocniteľa Slovenská pošta archivuje min. po dobu 3 
rokov 

 
 

1.2. Spracovanie žiadosti Slovenkou poštou: 
 

 
a) Zamestnanec Slovenskej pošty odošle elektronicky spracovanú žiadosť do 

informačného systému UGKK (ďalej len „IS UGKK“). Integračný  konektor 
prostredníctvom systému správy požiadaviek (ďalej len „SSP“) zabezpečí pridelenie 
žiadosti príslušnému  miestnemu orgánu štátnej správy na úseku katastra  (ďalej len 
„Správa katastra““).  

b) Uvedenú žiadosť zmluvné strany považujú za  právny úkon potrebný na preverenie 
podmienok pre vydanie výpisu, ktorý nie je spoplatnený správnym poplatkom.  

 

1.3  Spracovanie žiadosti UGKK/príslušnou Správou katastra 

 

a) Správy katastra pri spracúvaní žiadostí o vydanie výpisov podaných prostredníctvom 
Slovenskej pošty postupujú súlade s platnou legislatívou rovnako ako pri iných 
obdobných žiadostiach o vydanie výpisov. 

b)  Žiadosti  budú spracovávané bezodkladne ihneď po ich doručení, štandardne do 24 
hodín, v prípade neštandardných situácií do 48 hodín. Lehoty určené v hodinách 
plynú len počas pracovných dní. Po uplynutí týchto lehôt Slovenská pošta urguje 
vybavenie žiadosti na príslušnej Správe katastra, ktorej kontaktné údaju sú uvedené 
v prílohe č. 2.  

c) Ak žiadosť o zabezpečenie výpisu neobsahuje všetky predpísané náležitosti alebo nie 
je na jej základe možné vydať požadovaný výpis, t.j. výsledok preverenia podmienok 
pre vydanie výpisu je negatívny, zamestnanec  Správy katastra zašle Slovenskej 
pošte oznámenie o existencii prekážok, v dôsledku ktorých nie je možné poskytnúť 
vyžiadaný výpis (ďalej len „oznámenie“). 
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d) Ak žiadosť o zabezpečenie výpisu obsahuje všetky predpísané náležitosti a je na jej 
základe možné vydať požadovaný výpis, takáto žiadosť sa považuje za žiadosť 
o vydanie výpisu, ktorá je spoplatňovaná v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v platnom znení.  Zamestnanec Správy katastra  vyhotoví 
požadovaný výpis a zašle ho Slovenskej pošte v podobe elektronického odpisu 
údajov z informačných systémov verejnej správy. 

 

 

1.4  Vyhotovenie výpisu Slovenskou poštou 
 

 
a) Slovenská pošta, ako prevádzkovateľ IOM,  vydáva výpis ako výstup z informačných 
systémov verejnej správy § 7 ods. 2 ZISVS. Výstup je osvedčená listinná podoba 
elektronického odpisu, opatrená osvedčovacou doložkou. Výstup, ktorý obsahuje údaje 
zapísané do informačného systému verejnej správy na základe listín vydaných 
povinnými osobami v medziach ich právomocí, je verejnou listinou. 

 
b) EKP SP overí, či elektronický odpis, pri ktorom má byť osvedčená zhoda s údajmi v 
informačnom systéme verejnej správy, je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom 
UGKK ako povinnej osoby a že tento podpis je platný. 

 
c) Zamestnanec Slovenskej pošty vytlačí listinnú podobu doručeného elektronického 
odpisu a porovná listinnú podobu elektronického odpisu s elektronickým odpisom. 
V prípade, že sa elektronická a listinná podoba zhodujú, listinnú podobu opatrí 
osvedčovacou doložkou. 
 
d) Zamestnanec Slovenskej pošty odovzdá výpis po predložení písomnej žiadosti 
a dokladu totožnosti žiadateľovi, resp. splnomocnenému zástupcovi alebo výpis 
žiadateľovi, resp. splnomocnenému zástupcovi v zmysle jeho žiadosti odošle poštou. 
 
e) V prípade osobného prevzatia výpisu žiadateľ, resp. splnomocnený zástupca jeho 
prevzatie písomne potvrdí. 
 
 

 
1.5  Vyhotovenie oznámenia Slovensko poštou  
 

 
a) Ak je  výsledok preverenia podmienok pre vydanie výpisu negatívny, Slovenská pošta 
žiadateľovi, resp. splnomocnenému zástupcovi vydá oznámenie, v ktorom sú uvedené  
prekážky, v dôsledku ktorých nie je možné poskytnúť vyžiadaný výpis. Oznámenie sa 
vydáva ako výstup z informačných systémov verejnej správy § 7 ods. 2 ZISVS.  
 
 
b) V prípade osobného prevzatia žiadateľ, resp. splnomocnený zástupca písomne 
potvrdí prevzatie oznámenia. V prípade žiadosti o zaslanie výpisu poštou, Slovenská 
pošta žiadateľovi zašle oznámenie poštou.  
  
c) V prípade existencie prekážok, v dôsledku ktorých nie je možné poskytnúť vyžiadaný 

výpis, Slovenská pošta vráti žiadateľovi, resp. splnomocnenému zástupcovi, na 
základe jeho žiadosti, prevzaté peňažné prostriedky vo výške zálohy na zaplatenie 
správneho poplatku za výpis. Prevzaté peňažné prostriedky tvoriace úhradu nákladov 
za činnosť integrovaného obslužného miesta a zaplatené poštovné sa žiadateľovi, 
resp. splnomocnenému zástupcovi nevracia 
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1.6 Popis technického riešenia: 

 

 

 

 

1.7   Postup pri vydávaní výpisov a oznámení: 

 
1. Slovenská pošta:  

Vyžiadanie služby na IOM pracovisku a zaslanie elektronickej žiadosti z       IS 
IOM do SSP 
i. Overenie totožnosti žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu 
ii. Identifikácia a potvrdenie výpisu zo strany žiadateľa, splnomocneného 

zástupcu na základe zobrazenia výberu zobrazeného na monitore (obsluhy / 
zákazníka)    

iii. Písomné potvrdenie žiadosti s našpecifikovaným výberom  zo strany 
žiadateľa, resp. splnomocneného zástupcu  

2. Slovenská pošta:  
Zaslanie elektronickej žiadosti o poskytnutie výpisu (ďalej len „žiadosť“) do SSP  

3. UGKK/Správa katastra:  
Nasmerovanie  žiadosti na príslušnú  Správu katastra zo strany SSP 

4. UGKK/Správa katastra:  
Existujúce systémy Správ katastrov: Manuálne spracovanie Žiadosti, vytlačenie 
výpisu alebo oznámenia do elektronického formátu PDF pomocou IS Správy 
katastra 

5. UGKK/Správa katastra:  
Manuálny upload elektronického dokumentu (výpisu alebo oznámenia) do SSP vo 
formáte PDF zo strany zamestnanca Správy katastra (ďalej len „Stránkár“)  

6. UGKK/Správa katastra:  
Upload nepodpísaného elektronického dokumentu (výpisu alebo oznámenia) do 
serverového komponentu QES Signer 

7. UGKK/Správa katastra:  
Automatické zavolanie komponentu podpisovača v rámci SSP  

8. UGKK/Správa katastra:  
Výmena údajov pre podpis ZEPom medzi serverovým komponentom (QES 
Signer) a komponentom podpisovača WebSigner (Active X resp. Java) 
nainštalovaným na pracovnej stanici Stránkára prostredníctvom SSP 

9. UGKK/Správa katastra:  
Podpísanie elektronického dokumentu (výpisu alebo oznámenia) ZEPom 
Stránkára  (zadanie PINu v aplikácii Web Signer) 

10. UGKK/Správa katastra:  
Overenie ZEPu Stránkára 

11. UGKK/Správa katastra:  
Odstránenie ZEPu Stránkára 

12. UGKK/Správa katastra:  
Podpísanie rezortným ZEPom UGKK pomocou komponentu QES Signer 

13. UGKK/Správa katastra:  
Zaslanie elektronického odpisu (výpisu alebo oznámenia) do elektronickej 
podateľne Slovenskej pošty (ďalej len „EKP SP“)  

14. Slovenská pošta:  
Overenie rezortného ZEPu UGKK zo strany EKP SP 

15. Slovenská pošta:  
Zaslanie odobálkovaného elektronického odpisu (výpisu alebo oznámenia) do IS 
IOM (APONET) 

16. Slovenská pošta:  
 Konverzia elektronického dokumentu, t.j. elektronického odpisu (výpisu alebo 
oznámenia) do listinnej podoby  

17. Slovenská pošta:  
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 Zaobálkovanie a zaslanie výpisu alebo oznámenia žiadateľovi / osobné prevzatie 
žiadateľom podľa zadania v žiadosti 

 
 

. 



Príloha č. 2 k Dohode o spolupráci 

 
 
Zoznam miestnych orgánov štátnej správy na úseku katastra 
 
(v členení miestny orgán štátnej správy na úseku katastra, emailová adresa, telefónne číslo) 
 
Obsah tejto prílohy dohodnú Prevádzkový garanti Strán v termíne do 15.10.2013. 
    

 



Príloha č. 3 k Dohode o spolupráci 
 

Plná moc 
 
 

Splnomocniteľ: 
 
     Názov: 

Sídlo: 

 
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 

     V mene úradu koná: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka  
IČO: 00 166 260 
 
(ďalej len „splnomocniteľ“) 
 

 
týmto v zmysle ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka   v  spojení s článkom III.  

ods. 2  uzatvorenej Dohody o spolupráci  splnomocňuje 
 
 

Splnomocnenca: 
 
1. Obchodné meno 

Sídlo: 
Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

V mene spoločnosti koná: Ing. Tomáš  Drucker, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Kapusta, podpredseda predstavenstva 

IČO: 36631124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK2021879959 

  Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S. 
 
(ďalej len „splnomocnenec“) 

 
aby v plnom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa a vykonával všetky právne úkony a/alebo akékoľvek 
iné úkony potrebné pre zabezpečenie splnenia predmetu Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi 
Splnomocniteľom a Splnomocnencom.  
 
Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca najmä na vykonávanie všetkých úkonov voči tretím 
osobám (žiadateľom o vydanie výpisu z listu vlastníctva) spojených s prijatím žiadosti o vydanie 
výpisu z listu vlastníctva.   
 
Splnomocnenec je týmto splnomocnením oprávnený 
 

 prijímať žiadosti o vydanie výpisu z listu vlastníctva a komunikovať so žiadateľmi o vydanie   
výpisu z listu vlastníctva 

 

 preberať a spracúvať od tretích osôb všetky doklady a údaje, ktoré sú potrebné pre vydanie  
výpisu z listu vlastníctva 

 

 oznamovať žiadateľmi o vydanie výpisu z listu vlastníctva prekážky, v dôsledku ktorých nie je 
možné poskytnúť požadovaný výpis z listu vlastníctva 

 
Plná moc je udelená zamestnancom Splnomocnenca, ktorí sú špecifikovaní v Prílohe tejto Plnej moci. 
 
Splnomocniteľ prehlasuje, že je oprávnený udeliť túto plnú moc v danom rozsahu 
 
 
 
 
 



Táto plná moc je udelená na dobu určitú, a to počas doby trvania pilotnej prevádzky v zmysle Čl. II 
bod 1 Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi Splnomocniteľom a Splnomocnencom. 
 
 
Príloha:  Zoznam zamestnancov 
 
 
 
Za Splnomocniteľa: 
 
V Bratislave, ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

......................................................................... 
                     Ing. Mária Frindrichová 
                            predsedníčka 
     Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

 
Za Splnomocnenca: 
 
Túto  plnú moc bez výhrad prijímam: 
 
V rovnakom rozsahu, v akom je Slovenská pošta, a.s., na základe tejto  plnej moci splnomocnená na 
zastupovanie Splnomocniteľa a vykonávanie všetkých právnych úkonov a/alebo akékoľvek iných 
úkonov potrebných potrebné pre zabezpečenie splnenia predmetu Dohody o spolupráci uzatvorenej 
medzi Splnomocniteľom a Splnomocnencom, Slovenská pošta, a.s., splnomocňuje konať za 
Splnomocniteľa svojich  zamestnancov uvedeným v Prílohe tejto plnej moci. 
 
 
V Bratislave, ...................................... 
 
 
 
 
...................................................................... 
             Ing. Tomáš  Drucker 
          predseda predstavenstva  

 
 
 
 
................................................................... 
                   Ing. Peter Kapusta 
           podpredseda predstavenstva  

              Slovenská pošta, a.s.     Slovenská pošta, a.s. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 k Dohode o spolupráci 
 

Odporúčaný rozsah údajov 
žiadosti o vydanie výpisu z listu vlastníctva pre právne účely 

 
1./ názov:   
 
Žiadosť o vydanie  výpisu z listu vlastníctva  
 
2/ označenie žiadateľa: 
 
Žiadateľ:  
  

obchodné meno/názov: ................, sídlo: ....................... a IČO: ................ v mene ktorej koná: 
(len ak je žiadosť podaná v mene právnickej osoby) 

  
 meno a priezvisko: ..................... 

 
adresa trvalého pobytu: ..................... 
 
dátum narodenia ..................... 
 
spôsob zistenia totožnosti:...........................  
 
korešpondenčná adresa, ak je odlišná od vyššie uvedenej adresy a ak žiadateľ žiada 
o zaslanie výpisu poštou: ..................... 

 
3/ označenie splnomocneného zástupcu žiadateľa:* 
 

meno a priezvisko: ..................... 
 
adresa trvalého pobytu: ..................... 
 
dátum narodenia: ..................... 
 
spôsob zistenia totožnosti:...........................  

 
*len v prípade, ak žiadateľa, ktorý žiada o vydanie výpisu obsahujúce rodné číslo, zastupuje  
splnomocnený zástupca ,  
 
4/ predmet žiadosti 
 
žiadam o vydanie výpisu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti (ďalej len „výpis“): 
 
5/ identifikácia požadovaného výpisu: 
 

Výpis z LV Povinné parametre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

   

   

B. Výpis z LV s rodným číslom len pre žiadateľa + príp. BSM partner Povinné parametre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   
 
6./ určenie či žiadateľ žiada o výpis obsahujúci rodné číslo žiadateľa: 

 

žiadam o vydanie výpisu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti obsahujúce rodné číslo žiadateľa: 
 áno       nie  
 
  
 
7/ určenie spôsobu prevzatia výpisu:  
 

 Výpis z listu vlastníctva:         si preberiem  osobne       
      žiadam zaslať poštou    

 
 
8/ splnomocnenia, poučenia a vyhlásenia: 
 
Podpísaním žiadosti žiadateľ splnomocňuje Slovenskú poštu, a.s., ako prevádzkovateľa 
integrovaného obslužného miesta (ďalej len „IOM“), na právne úkony potrebné na poskytnutie 
objednaných služieb poskytovaných prostredníctvom IOM, najmä  na preverenie podmienok pre 
vydanie výpisu a na podanie žiadosti o vydanie výpisu na príslušný miestny orgán štátnej správy na 
úseku katastra, na zaplatenie správneho poplatku za vydanie výpisu z listu vlastníctva, na 
zastupovanie v konaní s povinnými osobami pri vydávaní elektronických odpisov údajov z 
informačných systémov verejnej správy a výstupov z informačných systémov verejnej správy, 
prípadne na ďalšiu komunikáciu s príslušným miestnym orgánom štátnej správy na úseku katastra 
alebo Úradom geodézie kartografie a katastra SR týkajúcu sa tejto žiadosti. Žiadateľ udeľuje súhlas 
Slovenskej pošte, a.s., ako prevádzkovateľovi IOM, na vykonanie objednaných služieb 
poskytovaných prostredníctvom IOM a uchovávanie udelených súhlasov podľa osobitého predpisu. 
Žiadateľ/Splnomocnený zástupca žiadateľa zároveň dáva súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov uvedených v tejto žiadosti podľa zákona č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to za účelom splnenia predmetu žiadosti, 
po dobu potrebnú na vybavenie a uloženie žiadosti.  
 
Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak pri preverovaní podmienok pre vydanie výpisu bude 
zistené, že existujú zákonné prekážky vyplývajúce z platnej legislatívy, v dôsledku ktorých nie je 
možné poskytnúť vyžiadaný, výpis, Slovenská pošta, a.s., mu tieto prekážky oznámi  a zabezpečí 
vrátenie prevzatej zálohy na zaplatenie správneho poplatku. Prevzaté peňažné prostriedky tvoriace 
úhradu nákladov za činnosť integrovaného obslužného miesta a zaplatené poštovné sa žiadateľovi 
nevracia. 
 



 
 
9/ miesto a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa 
 
V ............................, dňa ........................... 
 
 
         ............................................................ 
                           podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
10/ miesto a dátum podania žiadosti a podpis zamestnanca IOM Slovenskej pošty 
 
Za Slovenskú poštu, a.s. 
 
 
V ............................, dňa ........................... 
 
 
         ............................................................ 
                           podpis zamestnanca  

 
 
11/ potvrdenie prevzatia výstupu (výpisu/oznámenia): 
 
V ............................, dňa ........................... 
 
 
         ............................................................ 
                           podpis žiadateľa 
 
 
 
Konečnú štruktúru žiadosti, znenie jednotlivých formulácií,  grafické riešenie, doplnenie 
bezpečnostných a identifikačných prvkov žiadosti stanoví Slovenská pošta. 
 


