Výpisy z listu vlastníctva vybavíte na pošte
bez geografického obmedzenia
Bratislava, 31. júl 2015

Elektronické služby štátu si dnes občania vedia vybaviť aj na poštách, konkrétne na tzv.
Integrovanom obslužnom mieste občana (IOMO). Tieto pracoviská sa nachádzajú na 300
pobočkách Slovenskej pošty v rámci celého Slovenska. Kompletný zoznam pôšt, ktoré
poskytujú výpis z obchodného registra na právne účely, výpis a odpis registra trestov
a výpis z listu vlastníctva na právne účely, je uvedený na webovej stránke pošty
http://www.posta.sk/subory/37731/zoznam-post-vypis-z-or-vypis-z-listu-vlastnictva-avypis-odpis-z-registra-trestov.pdf.

Výpis z listu vlastníctva bez geografického obmedzenia
Zatiaľ čo výpis z obchodného registra na právne účely, výpis a odpis registra trestov si občania
môžu vybaviť na pracovisku IOMO na počkanie, výpis z listu vlastníctva na právne účely
poskytujeme bez ohľadu na polohu nehnuteľnosti, t.j bez geografického obmedzenia.
V praxi to znamená, že si občan môže napríklad na pošte v Bratislave vybaviť výpis
z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Banskej Bystrici.

Ako si vybaviť výpis z listu vlastníctva na pošte:
 stačí, ak občan o túto službu ústne požiada na vybranej pošte. Potrebuje k tomu iba
občiansky preukaz, všetky ostatné náležitosti za neho vybaví zamestnanec pošty.
 klienti si nemusia pamätať ani číslo listu vlastníctva, pracovník im pomôže s jeho
identifikáciou. Výpis z listu vlastníctva môže občan dostať buď za niekoľko minút po
vyžiadaní, príp. na ďalší pracovný deň. Pošta ho zašle buď na adresu klienta alebo ho
bude o vybavení informovať prostredníctvom sms či emailu a výpis si príde následne
občan vyzdvihnúť na poštu.
 hlavnou výhodou tejto služby je, že ju pošta poskytuje bez geografických obmedzení, to
znamená, že na vybranej pošte si zákazník vybaví výpis z listu vlastníctva zo všetkých
katastrálnych odborov okresných úradov na Slovensku.
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Benefity ostatných služieb
Dôležitým benefitom pre občanov je predovšetkým to, že služby sú elektronické a sú
poskytované z jedného miesta. Občan zároveň ušetrí cestovné náklady a čas, ktoré by inak
potreboval na vycestovanie do krajského alebo okresného mesta, aby si danú službu vybavil na
viacerých úradoch. Takto si tieto služby môže vybaviť priamo na svojej pošte - pod jednou
strechou.

Ceny služieb

výpis z listu vlastníctva: 8 €. Každé ďalšie vyhotovenie výpisu na základe jednej
žiadosti: 2 €;

výpis z registra trestov a odpis registra trestov: 6 €. Každé ďalšie vyhotovenie výpisu,
prípadne odpisu na základe jednej žiadosti: 2 €;

výpis z obchodného registra: 3,90 €. Každé ďalšie vyhotovenie výpisu na základe
jednej žiadosti: 3,50 €.

Výpisy v číslach
Doterajšie poskytovanie elektronických služieb štátu nám potvrdilo, že o tieto služby je rastúci
záujem. Pri spustení služby výpis z listu vlastníctva (na pilotných 12-tich pracoviskách) sme
v júni 2014 poskytli občanom 166 výpisov z listu vlastníctva (ďalej LV), v januári 2015 sme
klientom poskytli takmer 400 výpisov z LV a za február to už bolo 667 výpisov. Od 1.3.2015 SP
rozšírila službu výpis z LV z 12 pilotných na 300 pracovísk, čo sa prejavilo aj v nárastoch
početností. V marci sme poskytli 1 154 výpisov z LV, v apríli 1 419, v máji 2 167 a v júni 2 099.
Občania majú z týchto elektronických služieb najväčší záujem o výpis z registra trestov. Službu
výpis z registra trestov sme spustili v júli minulého roka a za prvý mesiac sme občanom na 12tich poštách poskytli 855 výpisov z registra trestov, v auguste to bolo 1 527 a v septembri 2 166.
Po tom, ako sme od novembra 2014 rozšírili počet pracovísk na 300, čísla výrazne stúpli.
V decembri 2014 sme poskytli 7 307 výpisov z registra trestov, za január 2015 to bolo 13 209
výpisov a za február 2015 až 14 795 výpisov. Rastúci trend tejto služby pokračoval v marci 2015,
kedy sme poskytli až 18 866 výpisov. V ďalších mesiacoch sa početnosti ustálili na počte
približne 17 000, pričom v júni došlo k výraznému nárastu početností na rekordných 19 912
výpisov.
Klienti majú veľký záujem aj o službu – výpis z obchodného registra na právne účely.
V novembri 2014, kedy sme počet pracovísk rozšírili z 213 na 300, sme poskytli 9753 výpisov.
V januári tohto roka sme poskytli 11 612 a v júni 2015 až 12 766 výpisov.
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O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú
spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný
a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom
moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými
logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je
dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové
produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje
najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra
Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je
najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný.
Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala
Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám
normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom
prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala
tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo
získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a zlepšeniu hospodárskeho
výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia skončila už druhý rok po sebe
v pozitívnych číslach. Rok 2014 uzavrela Slovenská pošta so ziskom 4,91 mil. Eur pred zdanením.
Pozitívny vplyv na hospodárenie mali predovšetkým vyššie výnosy z vybraných finančných
a ostatných služieb ako napríklad e-poukaz či integrované obslužné miesta, kde poskytujeme
výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. Kladný
hospodársky výsledok ovplyvnil aj rastúci objem expresných zásielok, letákov a zmluvných
balíkových služieb. Spoločnosť sa naďalej mení z tradičného poštového operátora na
poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty a
pripravuje nové poistné služby.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.
Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk
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