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Zaslanie petície občanov
Obec Snežnica zastúpená starostom MVDr. Milanom Hlavatým, Vám týmto zasiela kópie
petičných hárkov petície za zachovanie Slovenskej pošty, pobočky Snežnica a jej poštových služieb
v plnom rozsahu.
Nakoľko sa občania obce Snežnica dozvedeli o zámere Slovenskej pošty, ktorá v blízkej
budúcnosti plánuje zrušiť svoju pobočku v obci Snežnica, rozhodli sa proti tomuto zámeru spísať
petíciu. Zrušenie pobočky by sa dotklo najmä starších spoluobčanov, ktorí si na poštu chodia vyberať
svoje dôchodky a to buď priamo alebo z bankových účtov poštovej banky. Ďalej by sa dotklo i všetkých
občanov, ktorí pri doručení doporučených zásielok nebudú zastihnutí poštovou doručovateľkou a budú
si musieť tieto zásielky preberať na inej pošte. Vzdialenosť najbližšej pobočky pošty v Kysuckom
Novom Meste je cca 8 km, pričom autobusové spoje chodia zriedkavo a zo skúsenosti obyvateľov tam
už v súčasnosti bývajú dlhé rady a doby čakania pri priehradkách.
V obci taktiež v súčasnosti prebieha rozsiahla individuálna bytová výstavba, ktorá bude aj naďalej
narastať. Týmto sa neustále zvyšuje počet obyvateľov obce, ktorí budú využívať služby pobočky
Slovenskej pošty. V súčasnosti slúži pobočka cca 1350 obyvateľom. Petíciu podpísalo celkovo 444
občanov, pričom 420 sú občania s trvalým pobytom v obci Snežnica, čo predstavuje 51,72 % voličov
obce Snežnica; 24 občanov s trvalým pobytom v priľahlej obci Oškerda, ktorí taktiež spadajú pod
pobočku pošty alebo s trvalým pobytom mimo obce Snežnica, ktorí však v Snežnici bývajú a služby
pošty taktiež využívajú.
Pri rokovaní starostu obce s oblastnou riaditeľkou Slovenskej pošty, a. s. bol zo strany obce
ponúknutý prenájom priestorov za symbolickú cenu a nakoľko pracovníčka pobočky v Snežnici pracuje
v súčasnosti na polovičný pracovný úväzok, nepredpokladáme, že náklady na zachovanie pobočky by
boli vysoké.
Na základe uvedeného Vás žiadame o zachovanie pobočky Slovenskej pošty, a. s. v obci
Snežnica a jej poštových služieb v nezmenenom rozsahu.
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