Verejná konzultácia o ďalšom využívaní  frekvencií  v pásmach  900 MHz, 1800 MHz a  450 MHz pre mobilné elektronické komunikačné služby
     V súčasnej dobe sú poskytované mobilné elektronické komunikačné služby vo frekvenčných pásmach 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz), 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) a 450 MHz (451,310-455,730 MHz / 461,310-465,730 MHz). 
     Platnosť individuálnych povolení na používanie frekvencií v týchto pásmach, ktorých držiteľmi sú spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Orange Slovensko, a.s., končí 30.08.2011 po uplynutí 15 ročného (resp. 20 ročného) obdobia, na ktoré im boli tieto frekvencie pridelené. Preto sa Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) zaoberá otázkou ďalšieho využívania frekvencií v predmetných pásmach.
     Okrem toho je podľa rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES potrebné vytvoriť podmienky pre využívanie systémov UMTS v pásmach GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz, čo ale súčasné rozdelenie frekvenčných kanálov pridelených pôvodne pre systémy GSM neumožňuje. Z toho dôvodu je nutné  prerozdeliť frekvenčné kanály tak, aby vznikli súvislé 5 MHz frekvenčné bloky, ktoré by umožnili v týchto pásmach prevádzkovať systémy UMTS (tzv. refarming).
     Úrad v snahe o zabezpečenie takého poskytovateľa elektronických služieb mobilného prístupu vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz, ktorý bude plne rešpektovať požiadavky a možnosti slovenského trhu, ako aj v snahe o zabezpečenie spravodlivého, primeraného, otvoreného a transparentného postupu v procese ďalšieho využívania predmetných frekvencií, vyhlasuje verejnú konzultáciu, v ktorej môže každý prispievateľ prezentovať svoje názory, návrhy a postoje k tejto problematike.
Údaje o respondentovi:
Názov / meno ______________________________________________________
Adresa  ___________________________________________________________
Kontaktná osoba  ___________________________________________________
Štát   	_____________________________________________________________
Tel.	__________________________    Fax. _____________________________
e-mail _____________________________________________________________

     Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie. Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do  01. marca 2011 s označením „Ďalšie využívanie frekvencií 900, 1800 a 450 – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk.


	Domnievate sa, že by individuálne povolenia na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz mali byť súčasným prevádzkovateľom predĺžené, alebo by mali byť tieto frekvencie zaradené do nového výberového konania?


	V prípade predĺženia:
	O aké časové obdobie by mali byť predĺžené?

Domnievate sa, že by pri predĺžení individuálnych povolení mali byť súčasne prerozdelené frekvenčné kanály tak, aby umožňovali vo frekvenčných  pásmach 900 MHz a 1800 MHz aj prevádzku systémov UMTS podľa rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES?
Domnievate sa, že by proces predĺženia individuálnych povolení mal byť podmienený uskutočnením procesu refarmingu? (okrem 450 MHz)?
	Domnievate sa, že by prevádzkovatelia mali byť zaviazaní k poskytovaniu ďalších služieb? (uveďte akých...)
	Domnievate sa, že súčasný držiteľ predmetných frekvencií mal na seba prevziať povinnosti, ktoré mu úrad určí ako podmienky na predĺženie platnosti existujúcich individuálnych povolení? (uveďte, o ktoré povinnosti by sa malo jednať)
	Domnievate sa, že by pri predĺžení individuálneho povolenia by mal súčasný držiteľ zaplatiť jednorazovú úhradu?
Ak áno, uveďte prečo a koľko by mala byť táto úhrada.
Ak nie, uveďte prečo.
	Domnievate sa, že pri stanovovaní výšky jednorazovej úhrady by mal byť braný do úvahy čistý zisk doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia za celé obdobie, na ktoré mu boli frekvencie pridelené (15 rokov), alebo len za posledných 5 rokov?
	Ak bude braný do úvahy čistý zisk doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia, aká by mala byť podľa vás výška úhrady? Uveďte v percentách.
	Domnievate sa, že pri predĺžení individuálneho povolenia by mal byť súčasný držiteľ zaviazaný aj povinnosťami smerom k tzv. alternatívnym podnikom?
	Domnievate sa, že pri predĺžení individuálneho povolenia by mal byť súčasným podnikom pridelená len taká časť frekvenčného spektra vo frekvenčnom pásme 900 MHz, aby bolo možné vytvoriť priestor pre ďalší (štvrtý) podnik – poskytovateľa mobilných elektronických komunikačných služieb?


	V prípade výberového konania:
	Domnievate sa, že by bolo prospešné, aby sa výberového konania zúčastnili aj existujúci (súčasní) držitelia povolení, alebo si myslíte, že na slovenský trh elektronických komunikácií by mal prísť nový podnik? Uveďte dôvody.
	Domnievate sa, že víťaz výberového konania by mal byť zaviazaný zabezpečiť kontinuitu poskytovania mobilnej elektronickej komunikačnej služby?

Domnievate sa, že pri výbere nového držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií  by mal byť kladený dôraz na deklarovaný rozsah, kvalitu a cenový rozsah pri poskytovaní  elektronických komunikačných služieb?
	Domnievate sa, že víťaz výberového konania by mal byť povinný prevziať na seba všetky zmluvné záväzky doterajšieho držiteľa individuálneho povolenia na používanie frekvencií, najmä zmluvy s koncovými užívateľmi?

	Myslíte si, že príchodom nového poskytovateľa elektronických komunikačných služieb by bolo zabezpečené lepšie alebo horšie prostredie v rozsahu, kvalite a cene poskytovaných elektronických komunikačných služieb pre koncového používateľa?



Uveďte ďalšie Vaše postrehy a návrhy.

V Bratislave dňa 8. februára 2011

