Zápis zo stretnutia
Číslo zápisu
Miesto
Typ stretnutia
Cieľ stretnutia

Dátum
Čas
1/2020
26.02.2020
11:00 – 12:00
SP, Na priekope 4, 010 01 Žilina
Rokovanie so starostom obce Turčianska Štiavnička
Podmienky prevádzkovania Pošty Partner PLUS v obci Turčianska
Štiavnička

Prítomní
Meno a priezvisko
Peter Očka
Ing. Danka Trávniková
Ing. Gabriela Halienová
Ing. Slávka Repáková

Funkcia/Zaradenie
Starosta obce
Riaditeľka Regionálneho riaditeľstva Žilina
Manažér pôšt MO Žilina V. (Martin)
Vedúca odboru podpory a rozvoja pobočkovej siete

Spoločnosť
Obec Turčianska Štiavnička
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.

Prezentačná a diskusná časť
P. č.
Príspevok
Meno
Starosta obce Turčianska Štiavnička konštatoval v úvode stretnutia, že vzhľadom
1.
na nevýhodné podmienky pre obec o prevádzkovanie pošty Partner PLUS v obci Peter Očka
už nemá záujem.. Z uvedeného dôvodu nepožadoval ani prezentovanie
zmluvných podmienok pre zabezpečenie činností Pošty Partner PLUS.
2.

Na stretnutí sa podrobne prerokovali podmienky zabezpečenia poštových služieb Ing. Danka Trávniková
prostredníctvom doručovateľa, vrátane špecifických podmienok poskytovania Ing. Gabriela Halienová
služieb pre starších občanom, dôchodcov, najmä:
a)
Výplata dôchodkov
b)
SIPO
c)
Predaj tlače
d)
Predplatné novín a časopisov
e)
Vyberanie listových zásielok
f)
Predaj poštových známok
Predaj tlače môže zabezpečiť poštový doručovateľ individuálne na základe
dohody so záujemcom (deň predaj, platba v hotovosti pri prevzatí). V prípade, ak
má občan záujem o pravidelné doručovanie novín, časopisov, môže využiť
službu predplatného novín a časopisov.
Po dohode na stretnutí budú prílohou tohto zápisu Obchodné podmienky
Predplatné novín a časopisov, môže na základe objednávky (objednávku je
možné sprostredkovať doručovateľom, zaslať mailom, odovzdať na pošte...)
využiť službu predplatného, pričom je možný aj odber denníkov napr. len vo
vybrané dni v týždni, s výberom vhodnej formy úhrady (aj prostredníctvom
SIPO). V prílohe zápisu sú priložené Obchodné podmienky tejto služby.
Občania môžu využiť služby opakovaného doručenia zásielok, opakovaného
doručenia dôchodku, splnomocnenia na preberania zásielok (ak sa adresát v čase
doručovania nezdržiava na svojej adrese) atď.
Ak by starosta obce mal konkrétne podnety k poskytovaniu služieb, alebo
sťažnosti na ich poskytovanie, postúpi ich kedykoľvek p. Halienovej
(halienova.gabriela@slposta,sk), alebo ich môže osobne prerokovať s p.
Halienovou, alebo p. Trávnikovou.
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Úlohy, dohody, závery
P. č.

1.

Typ

P

Popis
SP poskytne Obchodné podmienky Predplatné novín a časopisov.

Termín

6.3.2020

Stav

S

Zodpovedný

SP,
Repáková

Vysvetlivky:
Typ záznamu: U - úloha; R - rozhodnutie, I - informácia, P - požiadavka, X - riziko
Stav úlohy: O - otvorená, S - splnená, N - nesplnená s novým termínom, Z – zrušená

Nedoriešené problémové okruhy:
Rôzne:
Zoznam príloh ku zápisu: prezenčná listina
Termín ďalšieho stretnutia: podľa potreby
Zapísal
Meno a priezvisko

Alena Šmihulová

Dátum

2.3.2020

Schválil
Meno a priezvisko
Funkcia
Dátum
Podpis

Za obec :
Peter Očka, Turčianska Štiavnička
Za SP:
Ing. Slávka Repáková, Ing. Danka Trávniková
Viď: Prítomní
Viď: Podpis
Potvrdenie znenia zápisu:
Ing. Slávka Repáková, dňa 2.3.2020
Ing. Danka Trávniková, dňa 20.4.2020
Peter Očka, dňa 22.4.2020
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