
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 5 

k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na 
vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií  

z frekvenčných pásiem  

800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz 

formou elektronickej aukcie 

 

 

Vzor bankovej záruky 
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[Identifikácia banky – firemný list banky] 

Banková záruka [č. .... ] 

za účelom účasti spoločnosti [obchodné meno, sídlo, IČO účastníka výberového konania] vo 
výberovom konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z 
frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie  

vystavená v prospech : 
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55  BRATISLAVA 24 
(ďalej len „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“) 
 
Týmto sa my [ obchodné meno, sídlo, IČO banky], bezpodmienečne a neodvolateľne 
zaväzujeme Vám, Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky, že Vám bez námietok 
zaplatíme Vami požadovanú sumu maximálne však  

                                        [suma v číslach] eur, 

........................................[slovom: ............. ] 

do desiatich (10) pracovných dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na 
účet v nej uvedený. Zaväzujeme sa zaplatiť Vám požadovanú sumu po predložení Vašej 
prvej písomnej výzvy na zaplatenie bez toho, aby ste museli preukazovať Váš nárok na 
zaplatenie, avšak za predpokladu, že vo Vašej písomnej výzve na zaplatenie uvediete, že 
suma ktorú požadujete je splatná z dôvodu , nakoľko: 

(1) [obchodné meno, sídlo, IČO účastníka výberového konania], ktorý bol úspešným 
účastníkom vo výberovom konaní, Vám nezaplatil v stanovenej lehote konečnú cenu, ktorá 
predstavuje jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií, alebo 

(2) [obchodné meno, sídlo, IČO účastníka výberového konania], ktorý bol úspešným 
účastníkom vo výberovom konaní, zobral svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia 
o pridelení frekvencií, alebo 

(3) [obchodné meno, sídlo, IČO účastníka výberového konania] svojím konaním spôsobil 
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie. 

Vaše podpisy na písomnej výzve na zaplatenie musia byť úradne overené. 

Táto banková záruka je platná do [deň / mesiac / rok]. 

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu. 

Táto banková záruka sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

Na riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s touto bankovou zárukou sú príslušné súdy 
Slovenskej republiky. 

V ………… [sídlo banky/mesto],       dňa ……..[deň/mesiac/rok] 

[obchodné meno banky] 

[titul, meno, priezvisko, funkcia osoby podpisujúcej za banku] 

[podpis] 


