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Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Banská Bystrica. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Banská Bystrica na dobu 10 rokov. K dispozícii je šesť 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako šesť, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok 

č. 

Kanál 

č. 

Dolný úsek 

(MHz) 

Horný úsek 

(MHz) 

1 xxx xxx 
1 

2 xxx xxx 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 
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Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 10262,50 10612,50 
6 

17 10269,50 10619,50 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Banská Bystrica  vymedzenej hranicou okresu Banská Bystrica v súlade 
s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Banská Bystrica je 
zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe 
k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Banská Bystrica nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty 
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  
frekvenčnom bloku využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 

Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad  pridelí v individuálnom 
povolení. 
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Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2. Ponuka: 
 

2.1. meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2. číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí 
suma v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
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konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Banská Bystrica. 
Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 

V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 
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 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Dunajská Streda. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Dunajská Streda na dobu 10 rokov. K dispozícii je sedem 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako sedem, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok 

č. 

Kanál 

č. 

Dolný úsek 

(MHz) 

Horný úsek 

(MHz) 

1 10157,50 10507,50 
1 

2 10164,50 10514,50 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 
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4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 10262,50 10612,50 
6 

17 10269,50 10619,50 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Dunajská Streda  vymedzenej hranicou okresu Dunajská Streda  v súlade 
s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Dunajská Streda je 
zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe 
k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Dunajská Streda nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty 
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  
frekvenčnom bloku využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 

Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 
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V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad pridelí v individuálnom 
povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2.Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma 
v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Dunajská Streda. 
Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 
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V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Piešťany. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Piešťany na dobu 10 rokov. K dispozícii je šesť 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako šesť, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok Kanál Dolný úsek Horný úsek 
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č. č. (MHz) (MHz) 

1 xxx xxx 
1 

2 xxx xxx 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 10262,50 10612,50 
6 

17 10269,50 10619,50 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Piešťany  vymedzenej hranicou okresu Piešťany  v súlade s územným a správnym 
usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Piešťany je zodpovedný držiteľ 
povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Piešťany nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty výkonového toku 
PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  frekvenčnom bloku 
využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 
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Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad pridelí v individuálnom 
povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2. Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
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podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma 
v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Piešťany. 
Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 



 15 

V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Považská Bystrica. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Považská Bystrica na dobu 10 rokov. K dispozícii je šesť 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako šesť, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok Kanál Dolný úsek Horný úsek 
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č. č. (MHz) (MHz) 

1 xxx xxx 
1 

2 xxx xxx 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 10262,50 10612,50 
6 

17 10269,50 10619,50 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Považská Bystrica  vymedzenej hranicou okresu Považská Bystrica  v súlade 
s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Považská Bystrica je 
zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe 
k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Považská Bystrica nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty 
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  
frekvenčnom bloku využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 
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Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad pridelí v individuálnom 
povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2.Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
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podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí 
suma v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Považská Bystrica. 
Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 
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V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Prešov. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Prešov na dobu 10 rokov. K dispozícii sú tri frekven čné 
bloky, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. V prípade, ak 
bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako traja, úrad pridelí iba toľko 
frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového konania. 

 
                                                            

Blok 

č. 

Kanál 

č. 

Dolný úsek 

(MHz) 

Horný úsek 

(MHz) 
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1 xxx xxx 
1 

2 xxx xxx 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 xxx xxx 
2 

5 xxx xxx 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 xxx xxx 
3 

8 xxx xxx 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 10262,50 10612,50 
6 

17 10269,50 10619,50 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 xxx xxx 
7 

20 xxx xxx 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Prešov  vymedzenej hranicou okresu Prešov  v súlade s územným a správnym 
usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Prešov je zodpovedný držiteľ 
povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Prešov nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty výkonového toku 
PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  frekvenčnom bloku 
využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 
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Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad pridelí v individuálnom 
povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2. Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
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podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma 
v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Prešov. Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 
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V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Rimavská Sobota. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Rimavská Sobota na dobu 10 rokov. K dispozícii je šesť 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako šesť, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok Kanál Dolný úsek Horný úsek 
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č. č. (MHz) (MHz) 

1 10157,50 10507,50 
1 

2 10164,50 10514,50 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 xxx xxx 
6 

17 xxx xxx 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Rimavská Sobota  vymedzenej hranicou okresu Rimavská Sobota  v súlade 
s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Rimavská Sobota je 
zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe 
k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Rimavská Sobota nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty 
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom  
frekvenčnom bloku využiť maximálnu šírku kanála 7 MHz. 
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Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad   pridelí 
v individuálnom povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2.Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
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podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí 
suma v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Rimavská Sobota. 
Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 



 30 

V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy 
a národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 
písm. a), § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje  
podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk 

 

do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb  

vo frekvenčnom pásme 10 GHz  

v lokalite Skalica. 
 

Predmetom výberového konania je pridelenie  frekvenčných blokov podľa nižšie 
uvedenej tabuľky pre lokalitu Skalica na dobu 10 rokov. K dispozícii je päť 
frekvenčných blokov, po jednom pre každého úspešného účastníka výberového konania. 
V prípade, ak bude úspešných účastníkov výberového konania menej ako päť, úrad 
pridelí iba toľko frekvenčných blokov, koľko bude úspešných účastníkov výberového 
konania. 

 
                                                            

Blok Kanál Dolný úsek Horný úsek 
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č. č. (MHz) (MHz) 

1 xxx xxx 
1 

2 xxx xxx 

Ochranný úsek 3 10171,50 10521,50 

4 10178,50 10528,50 
2 

5 10185,50 10535,50 

Ochranný úsek 6 10192,50 10542,50 

7 10199,50 10549,50 
3 

8 10206,50 10556,50 

Ochranný úsek 9 10213,50 10563,50 

10 10220,50 10570,50 
4 

11 10227,50 10577,50 

Ochranný úsek 12 10234,50 10584,50 

13 10241,50 10591,50 
5 

14 10248,50 10598,50 

Ochranný úsek 15 10255,50 10605,50 

16 xxx xxx 
6 

17 xxx xxx 

Ochranný úsek 18 10276,50 10626,50 

19 10283,50 10633,50 
7 

20 10290,50 10640,50 

 
Pridelený frekvenčný blok je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  Uvedená príloha k plánu využívania frekvenčného spektra 
určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 10 GHz pre prístupové 
elektronické komunikačné siete v SR a je zverejnená na stránke úradu 
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/91.rtf 

 
Každý blok frekvencií je určený na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre 

koncových užívateľov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete typu bod – multibod 
(P-MP) v lokalite Skalica  vymedzenej hranicou okresu Skalica v súlade s územným a správnym 
usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov.  

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Skalica je zodpovedný držiteľ 
povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok definovaných v prílohe k plánu využívania 
frekvenčného spektra č. FP/FS-10.  

Na vysielanie hlavnej stanice je určený horný úsek frekvencií, na vysielanie účastníckej stanice je 
určený dolný úsek frekvencií.  

Na hranici lokality Skalica nesmie byť prekročená  maximálna hodnota hustoty výkonového toku 
PFD = -122 dBW/MHz/m2. Z dôvodu kompatibility je povolené v pridelenom frekvenčnom bloku využiť 
maximálnu šírku kanála 7 MHz. 
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Úrad ur čuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej 
úhrady za pridelenie frekvenčného bloku.  

Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanoví poradie účastníkov 
výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestni ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej 
úhrady bude najvyššia. 

V prípade rovnosti ponúk úrad vyzve tých účastníkov výberového konania, ktorí ponúknu 
jednorazovú úhradu v rovnakej výške, k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu 
predložiť. Zvýšenie ponúknutej jednorazovej úhrady nebude mať vplyv na určené poradie účastníkov 
výberového konania na ostatných miestach. 

Bez ohľadu na výšku zvýšenia ponúk účastníkov výberového konania úrad nebude od účastníkov 
výberového konania požadovať vyššiu úhradu za pridelenie frekvenčného bloku než ponúkol účastník 
výberového konania umiestnený na najbližšom vyššom mieste. 

V prípade, ak bude znova rovnosť ponúk, úrad výzvu na zvýšenie ponuky zopakuje a  tento 
proces sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nepríde k rozdielnej ponuke. 

Úspešný účastník výberového konania bude v poradí, v akom sa umiestni, vyzvaný na výber 
jedného z ponúkaných frekvenčných blokov. Vybraný frekvenčný blok mu úrad pridelí v individuálnom 
povolení. 
 

Žiadateľ predloží úradu žiadosť a ponuku s týmto obsahom: 
 

1.  Žiadosť:  
 

1.1.  meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné 
meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak bolo 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené, 

1.2. požadované frekvenčné pásmo,  

1.3. doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií, 

 

 

Žiadosť musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene 
žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo  
v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná 
inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo 
poverenia. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.  

V prípade, ak by žiadosť podpísala iná oprávnená osoba než štatutárny orgán 
žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou žiadosti musí byť aj 
originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa 
alebo poverovateľa. 

Podanie   žiadosti o pridelenie frekvencií je predmetom poplatku podľa § 2 zákona  
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška 
správneho poplatku je podľa položky 101 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov 
6,50 eura. 

 

2. Ponuka: 
 

2.1 meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto 
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podnikania žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe pridelené. 

         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

2.2 číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej úhrady v eurách; 
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí 
suma v slovnom vyjadrení. Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie 
frekvenčného bloku je 665 eur, slovom: šesťstošesťdesiatpäť eur, (20034 Sk, 
slovom: dvadsaťtisíctridsaťštyri slovenských korún). 
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         Uvedená požiadavka je záväzná. 

 

Formálne podmienky ponuky: 
      

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa 
podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom 
registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísaná inou osobou oprávnenou 
konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpisy na ponuke musia byť 
úradne overené. 

V prípade, ak by ponuku podpísala iná oprávnená osoba, než štatutárny orgán žiadateľa, 
na základe plnej moci alebo poverenia, súčasťou ponuky musí byť aj originál plnej moci 
alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa. 

Žiadosť, ponuku, všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť úradu 
v slovenskom jazyku.  

Doklady, vyhlásenia a potvrdenia, ktoré žiadateľ predloží v inom ako v slovenskom 
jazyku, musí predložiť spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. 

Všetky doklady, vyhlásenia, potvrdenia musí žiadateľ predložiť v origináli alebo v ich 
úradne overenej kópii. 

Žiadosť a ponuka musí byť vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré zabezpečia trvalé 
zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, 
v štandardnom type písma, s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, 
skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. 

 

Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak 
zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ 
uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno 
a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
žiadateľa, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Telekomunikačný úrad 
Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane 
označený výraznou poznámkou: „Výberové konanie FWA 10 GHz, Skalica. Neotvárať!“.  

 

Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné. 

 
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nebude spĺňať ktorúkoľvek zo 

záväzných požiadaviek uvedených v tejto výzve, výberová komisia vylúči z výberového 
konania.   

 

Žiadateľ môže žiadosť a ponuku do uplynutia lehoty na jej doručenie úradu doplniť, 
zmeniť alebo písomne vziať späť. Dodatočne doplniť alebo zmeniť žiadosť a ponuku môže 
žiadateľ len po predchádzajúcom písomnom späťvzatí žiadosti a ponuky  v lehote na 
predloženie žiadosti a ponuky.     

Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu osobne alebo poštou najneskôr  
do 9. septembra 2009 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. 
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V prípade, ak žiadateľ doručuje žiadosť a ponuku poštou, je rozhodujúci dátum 
doručenia žiadosti a ponuky úradu.  

Podateľňa úradu  je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 
do 11:30 h. a od 12:15 do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:00 do 11:30 h. a od 12:15 do 13:30 
h. 

Náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša 
žiadateľ v celom rozsahu. 

 

 Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve 
nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nebude 
zodpovedať podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, 
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo.  

 

V Bratislave  11.augusta 2009. 

 

                                                                                                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš  v.r. 

predseda úradu 

 


