Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Č. 14/OLaP/2012
Pravidlá upravujúce postup Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
a dotknutých osôb v procese konzultácií
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ustanovuje podľa § 10 ods. 2
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) pravidlá
upravujúce postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií.
Čl. 1
Účelom týchto pravidiel je záväzným spôsobom ustanoviť postup úradu a dotknutých osôb
v procese konzultácií o návrhoch opatrení, ktoré budú mať značný vplyv na relevantný trh
alebo konzultácií podľa § 26 ods. 2, § 27 ods. 6, § 30 ods. 5 a 6, § 32 ods. 7, § 48 ods. 3,
§ 50 ods. 3 a 8, § 51 ods. 1 a § 67 ods. 4 a 6.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
Na účel týchto pravidiel
a) opatrenie je najmä
1. rozhodnutie úradu o metóde kalkulácie cien a rozhodnutie o úprave cien (§ 12
ods. 5 zákona),
2. rozhodnutie úradu o určení iných relevantných trhov (§ 16 ods. 2 zákona),
3. analýza relevantného trhu (§ 17 zákona) a rozhodnutie o určení významného
podniku a uložení povinnosti podľa § 19 až 25 zákona (§ 18 zákona),
4. rozhodnutie úradu o povinnosti zabezpečiť koncovým užívateľom prístup
k aplikačnému programovému rozhraniu a prístup k elektronickým programovým
sprievodcom za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok
(§ 26 zákona),
5. rozhodnutie úradu o povinnosti prepojenia sietí (§ 27 ods. 6 zákona),
6. určenie obmedzení pre niektoré druhy rádiových sietí alebo bezdrôtovej
prístupovej technológie (§ 30 ods. 5 zákona),
7. obmedzenie rozsahu služieb v príslušnom frekvenčnom pásme (§ 30 ods. 6
zákona),
8. obmedzenie počtu práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využívania
frekvenčného spektra (§ 32 ods. 7 zákona),
9. rozhodnutie úradu o metóde kalkulácie cien pri zabezpečení prenositeľnosti čísla
(§ 48 ods. 3 zákona),
10. rozhodnutie úradu o maximálnej výške priamych platieb účastníkov za služby
spojené s prenositeľnosťou čísla (§ 48 ods. 3 zákona),
11. rozhodnutie úradu o určení podniku na poskytovanie univerzálnej služby a uložení
povinností podľa § 50 ods. 2 zákona (§ 50 ods. 3 zákona) a určenie kvalitatívnych
ukazovateľov a cieľových hodnôt univerzálnej služby (§ 51 ods. 1 zákona),
12. rozhodnutie o zmene alebo zrušení povinnosti univerzálnej služby (§ 50 ods. 8
zákona),
13. rozhodnutie o spoločnom používaní infraštruktúry (§ 67 ods. 4 zákona),
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14. rozhodnutie o spoločnom využívaní vnútorných rozvodov (§ 67 ods. 6 zákona).
b) dotknutou osobou je právnická alebo fyzická osoba, ktorej práva, povinnosti alebo
záujmy môžu byť opatrením priamo dotknuté, najmä združenie koncových užívateľov,
výrobca telekomunikačného zariadenia a podnik.
Čl. 3
Konzultačné miesto
(1) Na účely konzultácií úrad zriadil na svojom webovom sídle (http://www.teleoff.gov.sk/)
konzultačné miesto, na ktorom zverejňuje návrhy opatrení podľa čl. 2 písm. a),
pripomienky dotknutých osôb, výsledky konzultácií a vyhodnotenie pripomienok.
(2) Konzultačné miesto nie je určené na vzájomnú výmenu názorov dotknutých osôb.
Čl. 4
Návrh opatrenia
(1) Úrad zverejňuje návrh opatrenia spolu s výzvou na podávanie pripomienok.
(2) Výzva obsahuje najmä
a) základné informácie o predkladanom návrhu opatrenia,
b) určenie lehoty na predloženie pripomienok,
c) dôvod prípadného predĺženia lehoty podľa § 10 ods. 1 zákona,
d) subjekt, s ktorým, okrem dotknutých osôb, bude úrad návrh opatrenia konzultovať
(§ 8 zákona).
Čl. 5
Forma a spôsob podávania pripomienok a stanovísk
(1) Dotknuté osoby predkladajú pripomienky podľa vzoru uvedeného v prílohe k týmto
pravidlám v tlačenej forme na adresu „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24“ alebo v elektronickej forme
na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk. V oboch prípadoch je podmienkou podpis
oprávnenej osoby a pri elektronickej forme aj zaručený elektronický podpis1. Ostatné
formálne podmienky elektronickej formy sú na webovom sídle úradu
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=15.
(2) Dotknuté osoby uplatňujú pripomienky v slovenskom jazyku.
(3) Pripomienky musia byť formulované konkrétne a musia byť zrozumiteľne
odôvodnené. Ak sa požaduje doplnenie nového textu alebo nahradenie určitého
textu iným textom, pripomienka musí obsahovať návrh novej formulácie textu. Nová
formulácia musí vystihovať podstatu navrhovanej zmeny, nemusí byť legislatívne
presná.
(4) Pripomienky sa považujú za včas podané, ak boli úradu doručené v určenej lehote.
(5) Ak dotknutá osoba označí vo formulári niektoré údaje ako obchodné tajomstvo,
predloží úradu aj také znenie pripomienok, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
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Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 36/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania
elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.
2
§ 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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(6) Úrad zverejní formulár podaný dotknutou osobou neobsahujúci údaje označené ako
obchodné tajomstvo v plnom znení, vrátane identifikácie dotknutého subjektu, na
konzultačnom mieste do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia úradu.
Čl. 6
Vyhodnotenie pripomienok
(1) Úrad vyhodnotí pripomienky, ktoré dotknutá osoba predložila úradu v určenej lehote
a ktoré spĺňajú podmienky určené vo výzve a podľa čl. 5. Ak to úrad uzná za vhodné,
môže vyhodnotiť aj pripomienky doručené úradu aj po určenej lehote, alebo ktoré
nespĺňajú určené podmienky.
(2) Vyhodnotenie musí obsahovať
a) k akému návrhu sa pripomienka vzťahuje,
b) ktorá dotknutá osoba pripomienku predložila,
c) úplné znenie pripomienky,
d) prijatie alebo neprijatie pripomienky úradom, v prípade neprijatia odôvodnenie.
(3) Výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok
úrad zverejní
na konzultačnom mieste do 1 mesiaca od uplynutia lehoty na predloženie
pripomienok.
Čl. 7
Účinnosť
Tieto pravidlá platia pre návrhy opatrení, ktoré úrad zverejnil od 16. januára 2012.

V Bratislave 16. januára 2012

Ing. Ladislav Mikuš
predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
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Príloha k pravidlám č. 14/OLaP/2012
„VZOR“

Pripomienky k návrhu opatrenia v procese konzultácií
podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Názov návrhu opatrenia:
Identifikačné údaje dotknutej osoby:
Obchodné meno/názov/meno a priezvisko:
IČO (ak bolo pridelené):
Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty:
Pripomienky k jednotlivým častiam/ustanoveniam návrhu opatrenia:
1. (Uvedenie konkrétneho textu návrhu opatrenia, ktorého sa pripomienka týka,
a uvedenie konkrétneho, jasného a zrozumiteľného návrhu na doplnenie, zmenu,
nahradenie vlastným textom alebo vypustenie textu návrhu opatrenia)
Odôvodnenie:
2. ...................
3. ...................
.
.

Dátum:
Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis oprávnenej osoby:
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