Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 14 zákona č. .../2011
Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorý bol dňa 14. septembra 2011 schválený Národnou
radou Slovenskej republiky, zverejňuje návrh všeobecného povolenia na poskytovanie
elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb. Úrad
vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote od 19.10.2011
(vrátane) do 17.11.2011 (vrátane) zasielať na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e – mail:
jozef.suchan@teleoff.gov.sk, miroslav.keszeli@teleoff.gov.sk.

Všeobecné povolenie č. .../2011
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán
štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3
písm. a) zákona č. ...../2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o
elektronických komunikáciách“)
vydáva
podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie č. .../2011
na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo
elektronických komunikačných služieb
Článok I
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto všeobecného povolenia sa rozumie:
a) primeranosťou informácie vypovedacia schopnosť informácie a jej skutočná
využiteľnosť vzhľadom na cieľovú skupinu užívateľov, pričom sa berie do úvahy
napríklad ich vek, intelektuálna vyspelosť, sociálne postavenie, zdravotný stav
a charakteristika prostredia, v ktorom cieľová skupina existuje;
b) zrozumiteľnou informáciou pochopiteľná a jasná informácia, ktorá umožní
užívateľovi zorientovať sa v danej problematike a vykonať kvalifikované rozhodnutie;
informácia je zverejnená v takej vizuálnej úprave, ktorá umožňuje zmeny formátu
vzhľadom k potrebám napríklad osôb s nedokonalým videním;

c) rovnocenným prístupom k službám prístup poskytovaný na základe definovaných
vzájomných pravidiel a povinností, pričom užívatelia služby majú rovnaké práva
a obmedzenia; služba sa považuje za prístupnú, ak sú jej funkcie a obsah prístupné
pre maximálny okruh užívateľov bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie alebo
obmedzenia v rámci koncovej technológie prístupu a prostredia.

Článok II
Základné ustanovenie
Toto všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) oprávňuje každú osobu poskytovať
na území Slovenskej republiky elektronické komunikačné siete (ďalej len „siete“)
alebo elektronické komunikačné služby (ďalej len „služby“) za podmienok
ustanovených v tomto povolení pri dodržaní ďalších podmienok a povinností
ustanovených

v zákone

o elektronických

komunikáciách,

ktoré

sa

vzťahujú

na konkrétnu sieť alebo službu.
Článok III
Oznamovacia povinnosť
(1) Osoba, ktorá chce podnikať v oblasti poskytovania sietí alebo služieb, je povinná
oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania. Oznamovacia
povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny v poskytovaní siete alebo služby alebo ukončenie
ich poskytovania, a to do 15 dní od zmeny poskytovania siete alebo služby alebo ich
ukončenia.
(2)

Oznamovacia povinnosť sa považuje za splnenú doručením vyplneného

a podpísaného úplného písomného oznámenia úradu podľa prílohy tohto povolenia.
(3) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá využíva sieť alebo službu
iba pre vlastné potreby.

Článok IV
Podmienky povolenia
1. Administratívna úhrada
(1) Podnik je povinný každoročne platiť administratívnu úhradu podľa § 6 ods. 4
písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vo výške 0,08 % z ročných tržieb
z poskytovania sietí alebo služieb za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie,
pričom najnižšia úhrada je 33,19 eura, a to aj vtedy, ak podnik nemal žiadne tržby.
(2) Za účelom vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady
je podnik povinný predkladať vyhlásenie o výške tržieb súvisiacich výlučne
s poskytovaním sietí alebo služieb, a to každoročne do 10. apríla. Vyhlásenie o výške
tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom.
(3) Podnik, ktorý úradu oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,
predloží úradu vyhlásenie podľa ods. 2 do 10. júla.
2.

Interoperabilita služieb a prepojenie sietí

(1) Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku
poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to
uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou
žiadajúceho podniku na účely poskytovania verejných služieb, aby sa zabezpečilo
poskytovanie služieb a interoperabilita služieb. Zmluva o prepojení musí byť
písomná. Podstatnou časťou zmluvy o prepojení je cena za prepojenie.
(2) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný v oblasti
interoperability služieb a prepojenia sietí dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú
z ustanovení § 27 zákona o elektronických komunikáciách a rozhodnutí úradu,
týkajúcich sa podnikov, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému
bodu siete, ohľadom zabezpečenia prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi siete,
prepojenia sietí v určenej lehote alebo zabezpečenia interoperability ich služieb.
(3) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný zabezpečiť, aby
jeho sieť, služba a pridružené technické prostriedky z hľadiska interoperability služieb

a prepojenia sietí spĺňali požiadavky príslušných technických noriem a špecifikácií,
ktorých zoznam je zverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
3. Dostupnosť služieb koncovými užívateľmi na číslach z národného číslovacieho
plánu,

európskeho

telefónneho

číslovacieho

priestoru,

na

univerzálnych

medzinárodných číslach volaní na účet volaného, a ak je to technicky
a ekonomicky realizovateľné, na číslach z číslovacích plánov ostatných členských
štátov
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný v rámci dostupnosti
služieb koncovými užívateľmi na číslach z národného číslovacieho plánu, európskeho
telefónneho číslovacieho priestoru, na univerzálnych medzinárodných číslach volaní
na účet volaného, a ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, na číslach
z číslovacích plánov ostatných členských štátov dodržiavať ustanovenia § 41 zákona
o elektronických komunikáciách a opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej
republiky o číslovacom pláne.
4. Ochrana životného prostredia, územné plánovanie, ako aj poskytnutie prístupu
alebo využívanie cudzích nehnuteľností a spoločného umiestnenia a spoločného
používania zariadení, vrátane prípadných finančných alebo technických záruk
potrebných na zabezpečenie správnej realizácie infraštruktúrnych prác
Podnik je povinný z hľadiska ochrany životného prostredia, územného plánovania,
ako aj poskytnutia prístupu alebo využívania cudzích nehnuteľností a spoločného
umiestnenia a spoločného používania zariadení, vrátane prípadných finančných
alebo

technických

záruk

potrebných

na

zabezpečenie

správnej

realizácie

infraštruktúrnych prác, dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 66,
67 a 68 zákona o elektronických komunikáciách a z príslušných rozhodnutí úradu.

5. Finančné príspevky na úhradu čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej
služby
Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný prispievať
na osobitný účet univerzálnej služby finančným príspevkom, ktorý mu určí úrad podľa
§ 54 zákona o elektronických komunikáciách.

6. Ochrana koncových užívateľov a dostupnosť služieb užívateľom so zdravotným
postihnutím
(1) Podľa § 42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je podnik poskytujúci
verejnú sieť alebo verejnú službu povinný zverejňovať:
a) identifikačné údaje podniku,
b) rozsah ponúkaných služieb,
c) štandardné zmluvné podmienky, vrátane prípadného minimálneho trvania
zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej ukončenia a postupy súvisiace
s prenosom čísel a iných identifikátorov; podnik zverejňuje informácie o možnosti
uzatvorenia zmluvy o poskytovaní danej služby na obdobie do 12 mesiacov,
prípadne do 24 mesiacov,
d) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetky cenové
položky, všetky druhy užívateľských poplatkov, poplatky za servisné služby
vrátane

podrobností

a cielených

o uplatňovaných

systémoch

taríf,

štandardných

poplatky alebo náklady

zľavách,
účastníka

osobitných
súvisiace

s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo
iných identifikátorov,
e) reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch
odškodnenia v prípade uznania reklamácie,
f) druhy ponúkaných servisných služieb,
g) mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje
podnik,
h) informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám
a aplikáciám alebo ich používania,
i) informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie
a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo
presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli
vplývať na kvalitu služieb,
j) informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách,
k) informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach
produktov a služieb, ktoré sú im určené,

l) informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach
prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových
užívateľov so zdravotným postihnutím; tieto informácie je podnik povinný
poskytnúť úradu na jeho požiadanie pred ich zverejnením.
(2) Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný okrem informácií podľa
odseku 1 zverejňovať aj:
a) informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, vrátane tónovej voľby
alebo dvojtónovej viacfrekvenčnej prevádzky, o službe prezentácie identifikácie
volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60
zákona o elektronických komunikáciách,
b) informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám
s osobitnými cenovými podmienkami; pri osobitných kategóriách služieb, najmä
pri audiotexových službách, poskytnúť takéto informácie hlasovým oznámením
okamžite pred zostavením volania,
c) informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo
informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil; ak podnik
v rámci telefónnej služby neposkytuje služby tiesňových volaní, je povinný
na tento stav upozorniť svojich zákazníkov už pri uzatváraní zmluvy
o poskytovaní služby.
(3) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu v prípade prístupu k sieti
internet je povinný zverejňovať údaje o maximálnej, minimálnej a priemernej
prenosovej rýchlosti pripojenia smerom k zákazníkovi, o rýchlosti pri maximálnej
prevádzkovej záťaži a informácie o podmienkach týkajúcich sa pravidiel FUP (Fair
User Policy – pravidlo pre spravodlivé riadenie internetovej prevádzky).
(4) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný zverejňovať
informácie podľa odsekov 1 a 2 v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, a to
najmä na svojom webovom sídle. Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú
službu je taktiež povinný poskytnúť tieto informácie bez poplatku v písomnej alebo
elektronickej

podobe

každému,

transparentné, primerané a aktuálne.

kto

o ne

požiada.

Informácie

musia

byť

(5) Podľa § 43 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je podnik poskytujúci
verejnú sieť alebo verejnú službu povinný poskytovať:
a) bez poplatku selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní, SMS, služieb
multimediálnych správ (MMS) so zvýšenou cenou alebo, ak je to technicky
uskutočniteľné, selektívne blokovanie iných druhov podobných aplikácií;
b) možnosť predplatenia pripojenia k verejnej sieti a využívania verejných
služieb;
c) možnosť platby za pripojenie k verejnej sieti v splátkach;
d) informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade
neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo
dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého
oneskorenia platenia alebo neplatenia;
e) cenové poradenstvo;
f) nástroj na kontrolu nákladov za verejné služby; možnosť pre účastníka stanoviť
si limit nákladov na využívanie služby, vrátane bezplatného upozornenia
užívateľa napríklad pomocou hlasového alebo akustického signálu pri prekročení
stanoveného limitu, pri neobvyklých alebo neprimeraných výdavkoch.
(6) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný okrem povinností
podľa odseku 5 poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorá
umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom
účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Základná úroveň
rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových
volaní. Základná úroveň rozpísaných faktúr musí byť poskytovaná účastníkovi
pravidelne, pokiaľ nepožiada o zrušenie jej pravidelného poskytovania.
(7) Základná úroveň rozpísaných faktúr musí obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje a údaje potrebné k úhrade faktúry,
b) fakturačné údaje,
c) zúčtovacie obdobie,
d) jednorázové poplatky,
e) pravidelné poplatky,
f) poplatky za volania v členení na:

1. medzinárodné volania,
2. medzimestské volania,
3. miestne volania alebo volania vo vlastnej sieti,
4. volania do iných sietí,
5. volania na služby s pridanou hodnotou,
6. volania na dátové služby,
7. uskutočnené volania v zahraničí,
8. príjem volaní v zahraničí,
s uvedením počtu volaní, celkového času volaní, počtu voľných tarifných
jednotiek, počtu využitých voľných tarifných jednotiek pre definované tarifné
pásma, sumy účtovaných cien bez DPH a s DPH,
g) poplatky za odoslané SMS:
1. vo vlastnej sieti
2. na zahraničné čísla,
3. do iných sietí,
4. s pridanou hodnotou,
s uvedením počtu správ, sumy účtovaných cien bez DPH a s DPH,
h) poplatky za dátové služby,
i) poplatky za iné služby,
s uvedením počtu prístupov k službám, celkového času trvania poskytnutých
služieb, sumy účtovaných cien bez DPH a s DPH,
j) ostatné poplatky,
k) poskytnuté zľavy,
l) celková suma k úhrade.

(8) Ak účastník využíva viac telefónnych čísel, základná úroveň rozpísaných faktúr
musí obsahovať rozpis pre každé číslo zvlášť.
(9) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu poskytuje na základe
zaevidovanej požiadavky účastníka aj rozšírenú úroveň rozpísaných faktúr
za príslušné zúčtovacie obdobie; ak je rozšírená úroveň rozpísaných faktúr
poskytovaná za poplatok, tento nesmie byť vyšší ako sú skutočné náklady
na jej vyhotovenie. Rozšírenú úroveň rozpísaných faktúr podnik poskytne účastníkovi

v elektronickej alebo písomnej forme do 10 pracovných dní od prijatia požiadavky,
pričom pri písomnej forme je podnik oprávnený si účtovať poštovné; podnik
nie je povinný poskytovať takúto faktúru účastníkovi, ktorý má predplatené verejné
služby alebo má k dispozícii bez poplatku alternatívne prostriedky na priebežné
sledovanie svojich výdavkov.
(10) Rozšírená úroveň rozpísaných faktúr musí obsahovať okrem údajov podľa
odseku 7 najmä:
a) rozpis jednotlivých odchádzajúcich volaní s uvedením volaného čísla, dátumu
a času, doby trvania volania, počtu tarifných jednotiek a účtovanej ceny
za jednotlivé volanie,
b)

rozpis

jednotlivých

poskytnutých

služieb

s uvedením

dátumu

a času

poskytnutej služby, doby trvania služby, počtu tarifných jednotiek a účtovanej
ceny za jednotlivú službu.
(11) Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný okrem povinností
uvedených v odseku 5 až 10 poskytovať tónovú voľbu alebo dvojtónovú
viacfrekvenčnú prevádzku, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné a službu
prezentácie identifikácie volajúceho v súlade s § 60 zákona o elektronických
komunikáciách.
7. Ochrana osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií
Podnik je povinný v rámci ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti
elektronických komunikácií dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení
§ 55 a 56 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj z iných právnych
predpisov. 1)

8. Obmedzenie prenosu signálu s nezákonným obsahom
Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný z hľadiska
obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom dodržiavať povinnosti, ktoré
mu vyplývajú z iných právnych predpisov. 2)

9. Umožnenie odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný pre umožnenie
odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti dodržiavať ustanovenia § 63 ods.
5 až 9 zákona o elektronických komunikáciách.

10. Príprava sietí a služieb na obdobie krízovej situácie na zabezpečenie
komunikácie

medzi

orgánmi

krízového

riadenia

a záchrannými

zložkami

integrovaného záchranného systému
(1) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný počas stavu
bezpečnosti zabezpečovať prípravu sietí alebo služieb na obdobie krízových situácií
a mimoriadnych udalostí na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového
riadenia a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.
(2) Podnik pri mimoriadnej udalosti je povinný dodržiavať ustanovenia § 43 ods. 7
zákona o elektronických komunikáciách.
(3) Počas krízovej situácie zabezpečuje prevádzkovanie a poskytovanie sietí
alebo služieb podľa osobitného predpisu. 3)
11. Opatrenie na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poliami v okruhu
pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia
Podnik je povinný z hľadiska obmedzenia ožiarenia osôb elektromagnetickými
poliami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického
žiarenia dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z iných právnych predpisov.

4)

12. Zabezpečenie verejných sietí pred neoprávneným prístupom
Podnik poskytujúci verejné siete je povinný v oblasti zabezpečenia verejných sietí
pred neoprávneným prístupom dodržiavať ustanovenia § 64 ods. 1 až 6 zákona
o elektronických komunikáciách.
13. Zabezpečenie zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre
siete a služby
(1) Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný zabezpečiť, aby
jeho sieť, služba a pridružené technické prostriedky spĺňali požiadavky príslušných

technických noriem a špecifikácií, ktorých zoznam je zverejnený v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
(2) Ak príslušné normy neboli zverejnené, podnik poskytujúci verejnú sieť
alebo verejnú službu je povinný zabezpečiť, aby jeho sieť, služba a pridružené
technické prostriedky spĺňali požiadavky medzinárodných noriem a špecifikácií
prijatých

európskymi

organizáciami,

ako

sú

napríklad

Medzinárodná

telekomunikačná únia (ITU), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) alebo
Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC).
(3) Ak takéto normy neexistujú, podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu
je povinný zabezpečiť, aby jeho sieť, služba a pridružené technické prostriedky
spĺňali požiadavky štandardov a špecifikácií uvedených v príslušnom rozhodnutí
úradu.
14. Zabezpečenie komunikácie orgánmi štátu v prípade varovania verejnosti pred
bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov mimoriadnej
udalosti
Podnik, ktorý prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, je v prípade
varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia
následkov mimoriadnej udalosti povinný na požiadanie ministerstva vnútra, krajského
úradu, obvodného úradu alebo obce bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na
odvysielanie informácií civilnej ochrany. 5)
15. Sprístupnenie informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k službám
a aplikáciám alebo ich používaniu s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi
koncovými bodmi a poskytnutie takých informácií úradu, ktoré ak je to potrebné
umožnia overiť správnosť sprístupnených informácií
Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný transparentne
zverejniť informácie o všetkých podmienkach obmedzujúcich prístup k službám
a aplikáciám alebo ich používaniu a na požiadanie ich poskytnúť úradu za účelom
overenia ich správnosti. Pri poskytovaní mobilných dátových služieb je podnik
povinný informovať zákazníkov o existujúcich obmedzeniach v prístupe k niektorým

aplikáciám pevnej siete, ako je napríklad blokovanie prístupu k hlasovým aplikáciám
v rámci dátových služieb.
Článok V
Prechodné ustanovenie
Oznámenia podané pred účinnosťou tohto všeobecného povolenia sa považujú
za oznámenia podľa tohto povolenia a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa
zákona o elektronických komunikáciách.
Článok VI
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecné povolenie č. 1/2008 na poskytovanie elektronických
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb vyhlásené 15.12.2008.

Článok VII
Účinnosť
Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Bratislave ..... 2011.
Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

_______________________
1)

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2)

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.
z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona 284/2002 Z.z. v znení zákona č. 160/2005 Z.z. , zákon č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

3)

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu.

4)

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom
prostredí.
Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu) v znení
nariadenia vlády č. 217/2008 Z. z.

5)

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Príloha k všeobecnému povoleniu č. .../2011
Oznámenie
podľa § 15
zákona č. .../2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
o

zámere začať poskytovať siete alebo služby
zmene poskytovania siete alebo služby a zmene údajov podľa § 15 odseku 2
zrušení poskytovania siete alebo služby

1. Meno a adresa podniku
Priezvisko a meno alebo
obchodné meno a právna
forma
I Č O (ak bolo pridelené)
Sídlo:

X

Mesto, Obec
Ulica
PSČ
Miesto podnikania:

X

Mesto, Obec
Ulica
PSČ
2. Osoba alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku (štatutárny orgán, konateľ,
poverená osoba) s predložením príslušného dokumentu
Meno a
priezvisko
Funkcia
Telefón
Fax
Mobilný telefón
E-mail

Meno a
priezvisko
Funkcia
Telefón
Fax
Mobilný telefón
E-mail
3. Opis poskytovaných sietí a služieb
1

Sieť

2

3

4

5

Služba

Ďalšie detaily o
sieti
alebo službe

Geografická
oblasť, v ktorej
sú siete alebo
služby
poskytované

Predpokladaný termín začatia
poskytovania siete alebo služby, ich
zmeny alebo ukončenia

Vysvetlivky k opisu poskytovaných sietí a služieb
Stĺpec 1: Uveďte kategóriu sietí (v nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené príklady
základných kategórií sietí). Pokiaľ nemožno použiť žiadnu zo základných kategórií,
uveďte „iná sieť“ a detaily o sieti špecifikujte v stĺpci 3.
Stĺpec 2: Uveďte kategóriu služieb (v nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené príklady
základných kategórií služieb). Pokiaľ nemožno použiť žiadnu zo základných
kategórií, uveďte „iná služba“ a detaily o službe špecifikujte v stĺpci 3.
Stĺpec 3: V tomto stĺpci uveďte ďalšie detaily o sieti alebo službe.
Stĺpec 4: Pre každú sieť alebo službu uveďte geografickú oblasť, kde je služba alebo
sieť poskytovaná (v rámci geografických oblastí je možné uviesť – Slovenská
republika, kraj, okres, obec, mesto, miestna časť).
Stĺpec 5: Uveďte predpokladaný deň, mesiac a rok začatia, zmeny alebo ukončenia
poskytovania siete alebo služby.

Základné kategórie sietí a služieb (stĺpec 1 a 2)
Sieť:




Služba:
Pevná sieť (špecifikujte detaily
ohľadom použitej technológie v

služba

3. stĺpci)

vytváranie

Bezdrôtová
detaily

sieť

ohľadom

priame
a

alebo

prijímanie
volaní

nepriame

národných

a

prostredníctvom

jedného alebo viacerých čísel národného

použitého

alebo medzinárodného číslovacieho plánu)


Družicová sieť (napr. družicová

Iné hlasové služby (prenos hlasu cez IP,
tranzit volaní, prenos hlasu cez HRS -

sieť používaná pre R a TV

špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

vysielanie, SNG alebo
poskytovanie iných



na

medzinárodných

(špecifikujte

systému prenosu v 3. stĺpci)


Verejná telefónna služba (t.j. verejná





Prenájom

okruhov

(ukončovacie

časti,

elektronických komunikačných

prenosové časti - špecifikujte detaily v 3.

služieb)

stĺpci)

Sieť pre retransmisiu R a TV
signálov (KDS, MMDS)



Sieť R a TV vysielačov



Sieť na rozvod elektrickej



Šírenie R a TV signálu



Služby prenosu dát (prenos dátových
súborov, SMS, MMS, e-mail - špecifikujte
detaily v 3. stĺpci)

energie



Služby prístupu k sieti internet (napr. „dial-

(v rozsahu, v ktorom sa používa

up“, broadband - špecifikujte detaily v 3.

na prenos signálov)

stĺpci)


Služba retransmisie R a TV programových
služieb



Iné elektronické komunikačné služby
(špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

4. Vyhlásenie
V mene vyššie uvedeného podniku vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
a úplné.
Dátum:
Meno(á), priezvisko(á) a funkcia(e):

Podpis(y):

Adresa úradu:
Telekomunikačný úrad SR
Odbor technickej regulácie
Továrenská 7
P.O. BOX 40
828 55 Bratislava 24

