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1

Úvod

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len
„úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií
podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a c), § 11 ods. 3 písm. c)
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje
podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o elektronických komunikáciách v spojení s
§ 19 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových
služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“) výzvu na predloženie
ponúk
do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení,
ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných
vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území
Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie (ďalej len „výberové konanie“).
V roku 2017 úrad podpísal medzinárodné dohody o cezhraničnej koordinácii
frekvencií s administráciami Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Českej republiky,
Maďarska a Ukrajiny v súlade s článkom 1 Rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 20171 o využívaní frekvenčného pásma 470790 MHz v Únii.
Úrad je signatárom Regionálnej dohody pre plánovanie digitálnej pozemskej
rozhlasovej služby, ktorá bola vypracovaná a schválená Regionálnou
rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej pozemskej
rozhlasovej služby v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz
a 470-862 MHz v Ženeve v roku 2006 a schválená uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 87 z 31.01.2007 (ďalej len „Dohoda GE06“).
Terestriálne prevádzkové povolenia na poskytovanie prvého terestriálneho
multiplexu sú platné do 31.05.2021. Zámerom úradu je zaistiť v dostatočnom
časovom predstihu pokračovanie poskytovania služieb prostredníctvom tohto
multiplexu a preto sa rozhodol vyhlásiť toto výberové konanie. Predmetom
výberového konania sú frekvencie z frekvenčného pásma 470-694 MHz.

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&qid=1550667358640&from=EN
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2

Všeobecné ustanovenia

2.1

Ciele výberového konania

Účelom výberového konania je umožnenie uceleného využitia frekvenčného
pásma 470-694 MHz v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu v súlade s efektívnym naplnením
nasledujúcich cieľov:
2.1.1 Kontinuita poskytovania služby prvého terestriálneho multiplexu po
31.05.2021
Zámerom úradu je zabezpečenie kontinuálneho poskytovania služby prvého
terestriálneho multiplexu po uplynutí lehoty, na ktorú boli príslušné terestriálne
prevádzkové povolenia vydané, t.j. po 31.05.2021.
2.1.2 Zjednotenie doby platnosti terestriálnych prevádzkových povolení
Zámerom úradu je prideliť úspešnému účastníkovi výberového konania
frekvencie a vydať terestriálne prevádzkové povolenia na poskytovanie prvého
terestriálneho multiplexu s platnosťou do 09.09.2029, teda do doby, do ktorej
sú platné terestriálne prevádzkové povolenia pre ďalšie tri terestriálne
multiplexy. Takýmto pridelením sa zjednotí doba, na ktorú sú vydané
existujúce terestriálne prevádzkové povolenia pre všetky štyri terestriálne
multiplexy na území Slovenskej republiky.
2.1.3 Uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz
Zámer úradu vyhlásiť a úspešne zrealizovať toto výberové konanie vychádza
taktiež zo skutočnosti, že frekvenčné pásmo 694-790 MHz (ďalej len
„frekvenčné pásmo 700 MHz“), ktoré je v súčasnosti intenzívne využívané na
televízne digitálne pozemské vysielanie, má byť uvoľnené pre pozemské
systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické
komunikačné služby k 30.06.2020. Na základe tejto skutočnosti úrad
preplánoval využívanie frekvenčného pásma 470-694 MHz rozhlasovou a
televíznou službou, v dôsledku čoho dôjde v období rokov 2019-2020 k
uvoľňovaniu frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz.
2.1.4 Podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb
Elektronická komunikačná sieť prvého terestriálneho multiplexu (tvorená
frekvenčnými vyhradeniami s určenými frekvenciami, ktoré sú predmetom
výberového konania) je vhodná pre rozvoj a aplikáciu nových nadstavbových
služieb pre koncového užívateľa a ďalšie inovačné možnosti používaných
technológií.
2.1.5 Efektívne využívanie frekvenčného spektra
Medzi primárne úlohy regulátora patrí presadzovanie efektívneho využívania
frekvenčného spektra. Prístup k frekvenčnému spektru je kľúčovým vstupom
5

poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb. Frekvenčné
spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho efektívne využívanie je
predpokladom pre zabezpečenie spoločenského úžitku z elektronických
komunikačných sietí a služieb.
Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra je nevyhnutné
rešpektovať princípy technologickej neutrality a neutrality služieb. Tieto
princípy zaručujú, že držiteľ terestriálnych prevádzkových povolení na
poskytovanie prvého terestriálneho multiplexu zabezpečí využívanie
frekvenčného spektra takými technologickými zariadeniami a prostredníctvom
neho budú poskytované také služby, ktoré sú z pohľadu maximalizácie úžitku
pre koncových užívateľov najvýhodnejšie. Zároveň zabezpečujú nezávislosť
podmienok využívania frekvenčného spektra voči prípadným budúcim
zmenám požiadaviek koncových užívateľov alebo technologických možností
zabezpečovania elektronických komunikačných sietí a služieb.
2.1.6 Podpora hospodárskej súťaže
Článok 8 Rámcovej smernice2 stanovuje ciele, ktoré národné regulačné
orgány musia dosiahnuť vykonaním všetkých opodstatnených krokov. Medzi
ne patria:




podpora
hospodárskej
súťaže
pri
poskytovaní
elektronických
komunikačných sietí a služieb, okrem iného podporou efektívnych
investícií do infraštruktúry, podporou inovácií a podporou efektívneho
používania frekvencií,
prispievanie k rozvoju vnútorného trhu, okrem iného odstránením
prekážok pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a služieb na
európskej úrovni, podporou interoperability celoeurópskych služieb a
zabezpečením, aby za podobných okolností nedochádzalo k diskriminácii
v prístupe k podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete a
služby.

Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s
elektronickými komunikačnými službami úrad pri špecifikovaní podmienok
tohto výberového konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania
viedli k podpore hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU
a efektívnemu, ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0021&from=en
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2.2

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách
konať a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti,
objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
2.2.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční bez elektronickej aukcie.
2.2.2 Priebeh výberového konania
Výberové konanie bude v ďalšom realizované v týchto fázach:
Predloženie ponúk do výberového konania.
Otváranie obálok s predloženými ponukami do výberového konania.
Posúdenie predložených ponúk výberovou komisiou.
Vyhodnotenie ponúk výberovou komisiou podľa kritérií uvedených vo
výzve na predloženie ponúk do výberového konania.
5. Určenie poradia účastníkov výberového konania.
6. Vyhotovenie správy o priebehu a výsledku výberového konania.
1.
2.
3.
4.

2.2.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady, ktoré vzniknú účastníkovi výberového konania v súvislosti
s výberovým konaním, znáša účastník výberového konania.
2.2.4 Zrušenie výberového konania
Podľa § 33 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad zruší výberové
konanie, ak v lehote na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predložená
ani jedna ponuka.
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť
všetkým uchádzačom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu
zrušenia.
2.2.5 Organizátor výberového konania
Názov úradu:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
42355818
2024003729
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3

Predmet výberového konania

3.1

Frekvencie pre prvý terestriálny multiplex
Predmetom výberového konania sú tieto frekvencie:
Tabuľka č. 1
Frekvenčné vyhradenie

Číslo kanálu

Bratislava
Nitra
Trenčín
Žilina
Námestovo
Banská Bystrica
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Poprad
Bardejov
Košice
Michalovce

39
28
39
47
44
47
32
47
41
47
23
23

Elektronická komunikačná sieť určená na terestriálne digitálne televízne
vysielanie (ďalej len „komunikačná sieť DVB-T“) prvého terestriálneho multiplexu je
tvorená dvanástimi ekonomicky viazanými frekvenčnými vyhradeniami.

3.2

Technické parametre

Technické parametre jednotlivých frekvenčných prídelov, z ktorých bude
pozostávať komunikačná sieť DVB-T prvého terestriálneho multiplexu pre
dosiahnutie pokrytia územia Slovenskej republiky signálom z tejto siete vypracuje
predkladateľ ponuky do tohto výberového konania.
Technické parametre jednotlivých frekvenčných prídelov, ktoré tvoria
referenčnú geografickú konfiguráciu komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho
multiplexu (ďalej len „referenčná sieť prvého terestriálneho multiplexu“) pre
dosiahnutie referenčného pokrytia územia Slovenskej republiky signálom
z komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu, stanovuje Dohoda
GE06 ako aj uzatvorené medzinárodné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií
s administráciami Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Českej republiky, Maďarska
a Ukrajiny. Tieto parametre sú zverejnené na webovom sídle úradu
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49374_01-04-technicke-parametre-vysielacovreferencnej-siete-mux1.pdf pod názvom „Technické parametre frekvenčných prídelov
referenčnej siete prvého terestriálneho multiplexu“.
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3.3

Účel použitia frekvencií

Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných
vyhradeniach bude vybudovanie novej komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu alebo zabezpečenie kontinuity existujúcej komunikačnej
siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude
poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos obsahových služieb
v štandarde DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb.
Komunikačná sieť DVB-T prvého terestriálneho multiplexu bude tvorená
súborom frekvenčných vyhradení uvedených v Tabuľke č. 1 v kapitole
„3.1 Frekvencie pre prvý terestriálny multiplex“.
Frekvencie v každom z frekvenčných
prostredníctvom siete frekvenčných prídelov.

vyhradení

budú

používané

Sieť týchto frekvenčných prídelov bude vybudovaná ako jednofrekvenčná sieť
(SFN) .
3

3.4

Podmienky na optimálne využitie frekvencií

Podmienkou spustenia terestriálneho digitálneho televízneho vysielania
v jednotlivých frekvenčných vyhradeniach je dodržanie najmä týchto technických
parametrov:
1.
2.
3.
4.

3.5

vybudovanie jednofrekvenčnej siete v každom frekvenčnom vyhradení,
použitá modulácia minimálne 64-QAM,
vysielanie v štandarde DVB-T2 v systéme minimálne 16k,
vysielanie s vertikálnou polarizáciou.

Zásady na optimálne využitie frekvencií

Úrad stanovuje zásady na optimálne využitie frekvencií nasledovne:
3.5.1 Územia frekvenčných vyhradení sú geograficky vymedzené spojnicami medzi
vrcholovými bodmi územia Slovenskej republiky alebo štátnej hranice
Slovenskej republiky. Každé územie frekvenčného vyhradenia je určené
súborom vrcholových bodov, pospájaním ktorých je určená hranica
príslušného územia frekvenčného vyhradenia. Tieto body sú zadefinované v
súradnicovom systéme WGS 84 a sú súčasťou Dohody GE06.
3.5.2 Územné pokrytie signálom terestriálneho digitálneho televízneho vysielania je
pokrytie územia signálom príslušného frekvenčného prídelu, v prípade
jednofrekvenčnej siete zo skupiny frekvenčných prídelov, pri ktorom je
intenzita elektromagnetického poľa užitočného signálu vyššia alebo rovná
intenzite elektromagnetického poľa vymedzeného plánovacou metodikou ITU
pre pevný príjem4 a je dodržaný odstup intenzity elektromagnetického poľa
užitočného signálu od intenzity elektromagnetického poľa rušiacich signálov,
vymedzený metodikou prijatou Dohodou GE065.
3

Kapitoly 1 a 3 prílohy 2 Dohody GE06
Referenčná konfigurácia pre frekvenčné plánovanie (RPC) podľa Dohody GE06
5
Kapitola 3 prílohy 2 Dohody GE06
4
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3.5.3 Hodnoty intenzity En rušiaceho signálu vychádzajú z ustanovení
Dohody GE06:
a) užitočnej intenzity poľa Em vyskytujúcej sa minimálne v 50% miest a v 50%
času (mediánová hodnota intenzity poľa Em),
b) ochranného pomeru medzi užitočným digitálnym televíznym signálom a
rušiacim digitálnym televíznym signálom na rovnakom kanáli, pričom
rovnaká metodika sa použije aj pri určení ochranného pomeru medzi
užitočným digitálnym televíznym signálom a rušiacim digitálnym televíznym
signálom na susednom N±1 kanáli,
c) diskriminácie prijímacej antény s uvažovaním polarizačnej diskriminácie a
anténového diagramu vysielacej antény.

4

Podmienky spojené s vydaním
povolení na používanie frekvencií

individuálnych

Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie
frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu
o pridelení frekvencií“) budú stanovené v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a
povinnosťami v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií vydanom na základe
výsledkov výberového konania.
Frekvencie pridelené úspešnému účastníkovi tohto výberového konania
v súlade s Tabuľkou č. 1, uvedenou v kapitole „3.1 Frekvencie pre prvý terestriálny
multiplex“ umožnia ich používanie v rámci celého územia príslušného frekvenčného
vyhradenia.

4.1

Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií

Podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách je držiteľ
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií v predmetnom frekvenčnom pásme povinný
pred začatím používania pridelených frekvencií požiadať úrad o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok,
za ktorých je možné frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení
podmienok“) a takéto rozhodnutie musí byť v čase uvedenia rádiového zariadenia do
prevádzky právoplatné.
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že
nie je daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
Prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky,
že nie je daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ
individuálneho povolenia v plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Všetky terestriálne prevádzkové povolenia sú určené pre jedného
poskytovateľa terestriálneho multiplexu, ktorý bude poskytovať prvý terestriálny
multiplex vo všetkých frekvenčných vyhradeniach, s využitím frekvencií uvedených
v Tabuľke č. 1 v kapitole „3.1 Frekvencie pre prvý terestriálny multiplex“.
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4.2

Rozhodnutia o určení podmienok

Podmienky, za ktorých bude možné frekvencie používať, budú vychádzať
z frekvenčných plánov, ktoré sú prílohami Dohody GE06 a medzinárodných dohôd o
cezhraničnej koordinácii frekvencií s administráciami Rakúskej republiky, Poľskej
republiky, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny.

4.3

Použité technológie

Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť používané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré spĺňajú technické požiadavky podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových
zariadení na trhu. Úrad môže individuálne stanoviť také technické parametre použitej
technológie, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia a obmedzenie
vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití týchto frekvencií.

4.4

Doba platnosti terestriálnych prevádzkových povolení

Terestriálne prevádzkové povolenia (rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií)
na poskytovanie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky,
ktoré sú predmetom tohto výberového konania, budú vydané s platnosťou do
09. septembra 2029 a budú ekonomicky viazané počas celej doby ich platnosti.

5

Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní

5.1

Hodnotiace kritériá a ich bodová hodnota

Úrad určuje tieto hodnotiace kritériá:
č. 1:

č. 2:

č. 3:
č. 4:
č. 5:

Schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť
DVB-T prvého terestriálneho multiplexu do 31.05.2021 alebo zabezpečiť jej
vybudovanie a uvedenie do prevádzky prostredníctvom distributéra signálu
- bodová hodnota kritéria je 500 bodov.
Plánované pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu pri začatí
prevádzky
- bodová hodnota kritéria je 600 bodov.
Časový harmonogram budovania a technické riešenie komunikačnej siete
DVB-T prvého terestriálneho multiplexu do 31.05.2021
- bodová hodnota kritéria je 500 bodov.
Ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý
terestriálny multiplex
- bodová hodnota kritéria je 500 bodov.
Priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie
alebo prenájom alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu
- bodová hodnota kritéria je 300 bodov.
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č. 6:
č. 7:

5.2

Záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo všetkých frekvenčných
vyhradeniach s frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania
- bodová hodnota kritéria je 200 bodov.
Záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ prevezme
- bodová hodnota kritéria je 100 bodov.

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa
§ 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za
prítomnosti členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania
obálok výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do konania nespĺňa ktorúkoľvek zo záväzných požiadaviek
uvedených vo výzve, alebo ktorému úrad individuálne povolenie v posledných troch
rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách.

5.3

Posúdenie predložených ponúk

Predložené ponuky bude hodnotiť výberová komisia podľa jednotlivých
hodnotiacich kritérií. Bodová hodnota každého z kritérií, okrem kritéria č. 4, bude
rovným dielom rozdelená medzi piatich členov výberovej komisie, ktorých vymenuje
predseda úradu. Členovia výberovej komisie budú jednotlivým ponukám v danom
kritériu prideľovať body podľa vlastného odborného uváženia.
Pri posudzovaní kritéria č. 4 (ponúknutá výška jednorazovej úhrady) bude
počet bodov pridelený jednotlivým žiadateľom podľa vzorca:

a 
xn =  n   b
 c 

xn –
an –
c –
y –
b –

n = 1,2,..., y

počet bodov, ktoré dosiahol n-tý žiadateľ,
výška jednorazovej úhrady ponúknutá n-tým žiadateľom,
maximálna hodnota výšky jednorazovej úhrady od všetkých žiadateľov,
celkový počet žiadateľov,
bodová hodnota kritéria č. 4 (b = 500).

Maximálny počet bodov dostane žiadateľ, ktorý ponúkol najvyššiu hodnotu
jednorazovej úhrady. Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
Ponuky budú zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za všetky
kritériá, pričom ponuka, ktorá dosiahne najvyšší počet bodov, bude ako prvá v poradí
a úspešná.
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V prípade rovnosti celkového získaného počtu bodov jednotlivých žiadateľov
rozhoduje výsledný počet bodov získaných za vyhodnotenie hodnotiaceho
kritéria č. 1. Ak sa budú v takomto prípade rovnať aj bodové ohodnotenia za
hodnotiace kritérium č. 1, bude rozhodujúce bodové ohodnotenie získané za
hodnotiace kritérium č. 2. V prípade rovnosti bodového ohodnotenia aj za hodnotiace
kritérium č. 2 sa bude obdobne postupovať aj pri hodnotení ďalších hodnotiacich
kritérií v poradí uvedenom v kapitole „5.1 Hodnotiace kritériá a ich bodová hodnota“,
až kým sa nedospeje ku hodnotiacemu kritériu, pri ktorom bude hodnotenie
jednotlivých žiadateľov odlišné. V takom prípade sa úspešným účastníkom
výberového konania stane ten, ktorého bodové ohodnotenie za dané hodnotiace
kritérium bude vyššie. Ak sa aj napriek uvedenému postupu budú rovnať jednotlivé
bodové ohodnotenia za všetky hodnotiace kritériá, úrad vyzve dotknutých
účastníkov, aby v ním určenej lehote zvýšili ponúknuté jednorazové úhrady.
Úspešným účastníkom výberového konania sa v takom prípade stane ten, ktorého
konečná výška ponúknutej jednorazovej úhrady bude vyššia. V prípade rovnosti
zvýšených ponúknutých jednorazových úhrad úrad výzvu na zvýšenie ponúknutej
jednorazovej úhrady zopakuje.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách v spojení s
§ 20 zákona o digitálnom vysielaní úrad neudelí terestriálne prevádzkové povolenia
žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky a obmedzenia podľa § 50 až 54 zákona o
digitálnom vysielaní.

5.4

Ponuka predložená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť
o pridelenie frekvencií v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Vzor
ponuky je uvedený v prílohe č. 1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky
náležitosti podľa výzvy na predloženie ponúk.

5.5

Požiadavky na ponuku predloženú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového
konania musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty na podanie ponuky do
výberového konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť,
ktorá vedie k zmene postavenia účastníka výberového konania, ktorá by znamenala
alebo mohla znamenať nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník
výberového konania povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť písomne úradu.
Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad považovať za úmysel zmarenia účelu
výberového konania.
V ponuke jej predkladateľ uvedie plánovanú geografickú konfiguráciu
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu. Táto plánovaná
geografická konfigurácia môže byť odlišná od referenčnej siete prvého terestriálneho
multiplexu. Plánovaná geografická konfigurácia komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu musí byť navrhnutá tak, aby nebola prekročená úroveň
intenzity elektromagnetického poľa na hranici Slovenskej republiky.
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5.5.1 Formálne požiadavky na ponuku
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na
používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a jeho výška je 6,50 eura (položka
101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ povinný preukázať
v ponuke do výberového konania.
Komunikačná sieť DVB-T prvého terestriálneho multiplexu je tvorená súborom
dvanástich frekvenčných vyhradení. Podľa § 18 ods. 3 zákona o digitálnom
vysielaní, ak sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, udelí sa
toľko terestriálnych prevádzkových povolení, koľko frekvenčných vyhradení
tvorí toto ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie. Úrad na základe
uvedeného vydá úspešnému účastníkovi výberového konania 12 rozhodnutí
úradu o pridelení frekvencií. Z tohto dôvodu úrad považuje ponuku predloženú
do tohto výberového konania za 12 žiadostí o vydanie rozhodnutia úradu
o pridelení frekvencií. Žiadateľ je povinný uhradiť správny poplatok vo výške
6,50 eura za každú žiadosť o vydanie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
V prípade právnických osôb musí byť ponuka do výberového konania
podpísaná osobou alebo osobami, ktoré sú v súlade so zápisom v obchodnom
registri alebo inom obdobnom registri oprávnené konať v mene žiadateľa.
V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v
obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, je žiadateľ povinný
k ponuke do výberového konania priložiť splnomocnenie s úradne overeným
podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na
podpísanie ponuky.
Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za
zhodu oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do
výberového konania je potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich
úradne overené kópie. Ku kópii ponuky do výberového konania môžu byť
priložené obyčajné neoverené kópie príslušných dokladov. Originál ponuky do
výberového konania musí byť zaistený proti vyňatiu alebo dodatočnému
vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie,
ktoré sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým
tajomstvom, obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila
zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ
k svojej ponuke do výberového konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do
výberového konania, ktorá tieto informácie neobsahuje tak, aby túto verziu
ponuky do výberového konania mohol úrad použiť pre účely nazerania do
spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Podľa
§ 9 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách účastník výberového
konania ďalej k svojej ponuke do výberového konania pripojí písomné
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odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného tajomstva a
poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Žiadateľ v prílohe č. 2 k ponuke do výberového konania uvedie totožnosť,
telefónne číslo a e-mailovú adresu maximálne dvoch splnomocnených osôb,
ktoré podaním ponuky do výberového konania splnomocňuje ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania.
Ponuka do výberového konania musí byť predložená v slovenskom jazyku6.
Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania v inom
ako v slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom
jazyku, nie je potrebné prekladať.
Ponuka musí byť členená na časti podľa bodu „5.5.2 Obsahové požiadavky na
ponuku“ tejto výzvy. Doklady, vyhlásenia a potvrdenia vzťahujúce sa k
jednotlivej časti ponuky musia byť pripojené k príslušnej časti. Doklady,
vyhlásenia a potvrdenia, ktoré budú v ponuke pripojené k inej časti, nebude
brať výberová komisia pri hodnotení do úvahy.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole „5.6 Lehota na podanie ponúk do
výberového konania“. Originál ponuky do výberového konania, ako aj kópia
musia byť úradu doručené spoločne v obale, zabezpečenom proti náhodnému
otvoreniu, na ktorom je uvedený zreteľný nápis:

„NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE 1. MUX“.
Všetky uvedené formálne požiadavky sú záväzné.
5.5.2 Obsahové požiadavky na ponuku
1. k hodnotiacemu kritériu č. 1:
1a. žiadateľ predloží projekt, ktorým deklaruje:
- svoju schopnosť vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú
sieť DVB-T prvého terestriálneho multiplexu do 31.05.2021 alebo
- svoju schopnosť uviesť do prevádzky už existujúcu komunikačnú
sieť DVB-T prvého terestriálneho multiplexu do 31.05.2021,
1b. žiadateľ predloží zmluvu o budúcej zmluve o podmienkach vysielania
obsahovej služby medzi žiadateľom a vysielateľmi s uvedením
podielu obsahovej služby, ktorú bude šíriť bezplatne,
1c. žiadateľ predloží zmluvy s dodávateľmi prác a technológií pre
výstavbu siete, ich prísľuby a pod.,
1d. žiadateľ predloží identifikáciu nehnuteľností (katastrálne územie,
číslo parcely), na ktorých plánuje umiestniť technológiu
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu podľa
návrhu uvedeného v ponuke alebo zmluvy o budúcich zmluvách
s vlastníkmi nehnuteľností, umožňujúce umiestniť technológiu

6

§ 1 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
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komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu podľa
návrhu uvedeného v ponuke.
Požiadavky uvedené v odsekoch 1a. až 1d. sú záväzné.
Žiadateľ môže podporne k tomuto kritériu predložiť:
1e. zoznam štátov, v ktorých vybudoval a/alebo prevádzkuje alebo
prevádzkoval komunikačnú sieť na prenos televíznych signálov;
ak ide o žiadateľa, ktorý prevádzkuje/prevádzkoval komunikačnú sieť
na prenos televíznych signálov, potvrdenie príslušnej autority štátu,
v ktorom takúto komunikačnú sieť prevádzkuje/prevádzkoval;
ak ide o žiadateľa, ktorý komunikačnú sieť na prenos televíznych
signálov vybudoval, avšak ju neprevádzkuje/neprevádzkoval,
potvrdenie od prevádzkovateľa komunikačnej siete na prenos
televíznych signálov, pre ktorého ju vybudoval a potvrdenie
príslušnej autority štátu o činnosti prevádzkovateľa, pre ktorého
komunikačnú sieť na prenos televíznych signálov budoval.
2. k hodnotiacemu kritériu č. 2:
2a. predložiť prehlásenie o tom, že 01.06.2021 začne žiadateľ prevádzku
prvého terestriálneho multiplexu,
2b. uviesť hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva Slovenskej
republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu pri začatí prevádzky.
Požiadavky uvedené v odsekoch 2a. a 2b. sú záväzné.
3. k hodnotiacemu kritériu č. 3:
3a. žiadateľ predloží časový harmonogram, v ktorom uvedie plán
realizácie výstavby (ak nemá vybudovanú komunikačnú sieť)
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu do
31.05.2021 s dôrazom na efektívne využitie frekvenčného spektra
a jeho primárnym cieľom bude dosiahnutie pokrytia obyvateľstva
Slovenskej republiky signálom z komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu na úrovni minimálne 85,0 %;
3b. žiadateľ predloží technické riešenie komunikačnej siete DVB-T
prvého terestriálneho multiplexu vrátane technických parametrov,
aby bolo možné vykonať overenie predloženého riešenia;
3c. pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej
siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu bude vyhodnocované
podľa týchto plánovacích parametrov digitálneho vysielania:
- Emed pre pevný príjem RPC17,
- použitá modulácia 64-QAM,
- ochranný interval ¼;
3d. pri výpočte pokrytia obyvateľstva sa bude vychádzať z aktuálneho
štatistického lexikónu obcí v Slovenskej republike a na výpočet
jednotlivých intenzít elektromagnetického poľa pre stanovenie
pokrytia sa použije odporúčanie ITU-R P.1812;
3e. žiadateľ predloží prehlásenie o tom, že najneskôr 01.01.2024 začne
používať v komunikačnej sieti DVB-T prvého terestriálneho
7

Referenčná konfigurácia pre plánovanie (RPC) podľa Dohody GE06.

16

multiplexu systém zdrojového kódovania H.265 / HEVC alebo novší
systém.
Požiadavky uvedené v odsekoch 3a. až 3e. sú záväzné.
4. k hodnotiacemu kritériu č. 4:
predložiť číselné a slovné vyjadrenie výšky ponúknutej jednorazovej
úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex v eurách;
v prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení
platí suma v slovnom vyjadrení;
úrad stanovuje minimálnu výšku ponúknutej jednorazovej úhrady za
pridelenie frekvencií pre prvý terestriálny multiplex na 500 000 eur,
slovom: päťstotisíc eur;
Suma jednorazovej úhrady je jednorazovou úhradou za všetky terestriálne
prevádzkové povolenia na všetky frekvenčné vyhradenia, ktoré tvoria
ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenia prvého terestriálneho
multiplexu.
Úspešný účastník výberového konania zaplatením jednorazovej úhrady,
tak ako bude uvedené v povolení pre územie jedného frekvenčného
vyhradenia, splní povinnosť zaplatenia jednorazovej úhrady vyplývajúcu
z každého povolenia pre ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie
tvoriace prvý terestriálny multiplex.
Uvedená požiadavka je záväzná.
5. k hodnotiacemu kritériu č. 5:
5a. predložiť ekonomický rozpočet návrhu na budovanie alebo prenájom
alebo prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho
multiplexu,
5b. predložiť doklady o zabezpečení vlastných alebo cudzích finančných
zdrojov (prípadne ich kombináciu) určených na realizáciu alebo
prevádzku navrhnutého technického riešenia komunikačnej siete
DVB-T prvého terestriálneho multiplexu alebo na jej prenájom:
- preukazujúce
dostatočnú
výšku
majetku
žiadateľa
zodpovedajúceho požiadavkám návrhu realizácie alebo prevádzky
komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu, alebo
- úverový prísľub banky na spolufinancovanie budovania alebo
prenájmu alebo prevádzky komunikačnej siete DVB-T prvého
terestriálneho multiplexu,
5c. predložiť účtovné závierky za posledné tri roky vrátane
mimoriadnych;
žiadateľ, ktorý je podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom, predloží výročné
správy podľa § 20 zákona o účtovníctve (ak žiadateľ neprevádzkuje
činnosť viac ako tri roky, predloží všetky doterajšie účtovné závierky
vrátane mimoriadnych),
5d. predložiť výpisy z účtu (účtov) žiadateľa za posledné 3 mesiace,
predchádzajúce dňu zverejnenia tejto výzvy, resp. bankovú záruku
vystavenú v prospech žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu
podania žiadosti, ktorá bude obsahovať konkrétnu čiastku, z ktorej
budú kryté všetky náklady na vybudovanie alebo prenájom alebo
17

prevádzku komunikačnej siete DVB-T prvého
multiplexu.
Požiadavky uvedené v odsekoch 5a. až 5d. sú záväzné.

terestriálneho

6. k hodnotiacemu kritériu č. 6:
predložiť prehlásenie deklarujúce záujem žiadateľa poskytovať prvý
terestriálny multiplex vo všetkých frekvenčných vyhradeniach s
frekvenciami, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Uvedená požiadavka je záväzná.
7. k hodnotiacemu kritériu č. 7:
predložiť projekt podpory prístupu koncových užívateľov k zariadeniam pre
digitálnu televíziu podľa § 19 ods. 6 zákona o digitálnom vysielaní, ktorý
musí obsahovať:
- kvantifikáciu a finančnú špecifikáciu týkajúcu sa projektu podpory
prístupu koncových užívateľov k zariadeniam pre digitálnu televíziu
vrátane navrhovaného spôsobu a časového harmonogramu jeho
finančného vysporiadania,
- doklady preukazujúce zabezpečenie vlastných alebo cudzích
finančných zdrojov (prípadne ich kombináciu) určených na realizáciu
navrhnutého projektu podpory prístupu koncových užívateľov k
zariadeniam pre digitálnu televíziu,
- pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom z komunikačnej
siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu s uvedením hodnoty
percentuálneho pokrytia viazaného ku konkrétnemu dátumu s tým, že k
01.06.2021 bude pokrytie na úrovni minimálne 85,0 %.
5.5.3 Ďalšie požadované podklady k ponuke a požiadavky na ponuku
1. Dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie
starší ako tri mesiace v prípade, že žiadateľ nemá sídlo v Slovenskej
republike;
žiadateľ, ktorý je akciovou spoločnosťou, predloží aj zoznam akcionárov s
uvedením obchodného mena a sídla, ktorí majú minimálne 5 percentný
podiel na základnom imaní s uvedením výšky podielu na základnom imaní
a s uvedením výšky podielu týchto akcionárov na hlasovacích právach.
Uvedená požiadavka je záväzná.
2. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa s úradne overeným
podpisom, že žiadateľ nie je vysielateľom na území Slovenskej republiky,
nie je majetkovo a personálne prepojený s oprávneným vysielateľom s
celoplošnou televíznou licenciou alebo s celoplošnou rozhlasovou
licenciou podľa § 24 ods. 3 písm. a) a b) zákona o digitálnom vysielaní, a
že žiadna osoba, ktorá je s ním majetkovo alebo personálne prepojená,
nie je majetkovo alebo personálne prepojená s oprávneným vysielateľom
s celoplošnou televíznou licenciou alebo s celoplošnou rozhlasovou
licenciou. Úrad prihliada na majetkové prepojenie alebo personálne
prepojenie podľa § 54 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní.
Uvedená požiadavka je záväzná.
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3. Ponuka nesmie obsahovať výhrady
podmienečné riešenia.
Uvedená požiadavka je záväzná.

žiadateľa,

variantné

a/alebo

5.5.4 Peňažná zábezpeka
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej
zábezpeky účastníkom výberového konania. Peňažná zábezpeka musí byť na
uvedenom účte pripísaná pred uplynutím lehoty určenej na predloženie
ponuky do výberového konania.
Žiadateľ môže vziať späť svoju ponuku pred uplynutím lehoty určenej na
predloženie ponuky do výberového konania a peňažná zábezpeka mu bude
vrátená.
1. Výška peňažnej zábezpeky
Peňažná zábezpeka musí byť zložená vo výške 500 000 eur na číslo účtu:
SK26 8180 0000 0070 0049 9798.
Variabilný symbol je lehota na podanie ponúk do výberového konania, t.j.
27062019.
Do správy pre prijímateľa musí žiadateľ uviesť:
- text „Peňažná zábezpeka VK 1. MUX“,
- názov žiadateľa.
2. Účel peňažnej zábezpeky
Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takému konaniu účastníka
výberového konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu
výberového konania.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá
štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie
účelu alebo priebehu výberového konania, a to najmä ak úspešný
účastník výberového konania nezaplatí v stanovenej lehote sumu
zodpovedajúcu jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií alebo ak
úspešný účastník výberového konania zoberie svoju žiadosť späť pred
vydaním rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Neúspešnému účastníkovi výberového konania bude peňažná zábezpeka
bez zbytočného odkladu vrátená po zastavení konania o jeho žiadosti.
Vrátenie peňažnej zábezpeky sa vykoná bankovým prevodom na účet,
z ktorého bola zaplatená.
Ak sa žiadateľ stane úspešným účastníkom v tomto výberovom konaní,
bude mu zložená peňažná zábezpeka započítaná do výšky jednorazovej
úhrady, pričom účastník konania následne uhradí rozdiel medzi výškou
jednorazovej úhrady a zloženej peňažnej zábezpeky.
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5.5.5 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky
nasledovné dokumenty:
a) V prípade právnickej osoby, ktorej ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom
v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie s
úradne overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných
fyzických osôb na podpísanie ponuky,
b) Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania (Príloha č. 2 tejto výzvy),
c) Čestné prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3 tejto
výzvy),
d) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu „5.5.1 Formálne
požiadavky na ponuku“ tejto výzvy.
5.5.6 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty na podanie ponúk vziať späť. Takéto
späťvzatie musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať v
mene žiadateľa alebo ho zastupovať. Späťvzatie ponuky pred uplynutím lehoty
na podanie ponúk nevylučuje možnosť podať novú ponuku, avšak len v lehote
na podanie ponúk.
Relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke budú podľa
§ 32 ods. 9 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách súčasťou
terestriálnych prevádzkových povolení ako záväzky, ktoré na seba prevzal
účastník výberového konania v priebehu výberového konania a ktoré uviedol
v ponuke podľa § 33 ods. 15 zákona o elektronických komunikáciách.

5.6

Lehota na podanie ponúk do výberového konania
Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená najneskôr do
27. júna 2019 do 13:30 hod do podateľne úradu osobne alebo poštou na
adresu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24.
Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 15:00 hod.
08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 15:00 hod.
08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 16:00 hod.
08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 15:00 hod.
08:00 – 11:30 hod., 12:00 – 14:00 hod.
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Ponuka doručená po stanovenej lehote na podanie ponúk nebude v prípade
osobného doručenia úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude
žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.

6

Informácia o spracovaní osobných údajov

(podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov)
Prevádzkovateľ:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Továrenská 7, 828 55 Bratislava, IČO: 42 355 818
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Ľudovít Blázy,
Email: gdpr@teleoff.gov.sk, tel. č.: 02/57881 352
Účel spracúvania:
Identifikácia účastníkov výberového konania na udelenie terestriálnych
prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území
Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie podľa § 33 zákona o elektronických
komunikáciách, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi alebo fyzickými osobami,
zástupcov účastníkov výberového konania, ktorí sú právnickými osobami a nimi
splnomocnených osôb.
Právny základ spracúvania:
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej pri výkone verejnej moci
podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
 Identifikačné údaje: akademický titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum
narodenia, číslo preukazu totožnosti a podpis. V prípade fyzickej osoby podnikateľa ide aj o IČO a miesto podnikania.
 Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa.
Príjemcovia/kategória príjemcov:
Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci
Doba uchovávania osobných údajov:
15 rokov
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má:
 právo na prístup k svojim osobným údajom,
 právo na ich opravu,
 právo na ich vymazanie,
 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 právo na prenosnosť osobných údajov,
 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
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7

Vysvetlivky pojmov a skratiek

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) –
Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív.
Držiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
EÚ – Európska únia.
Komisia – Európska komisia je jedným z hlavných orgánov Európskej únie, ktorý
zastupuje a obhajuje jej záujmy ako celku. Komisia pripravuje návrhy nových
európskych právnych predpisov a má na starosti implementáciu politík Európskej
únie a využívanie jej finančných prostriedkov.
Koncový užívateľ – osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje
ďalšie služby. Koncovým užívateľom je aj poslucháč a divák.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; účastník;
žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník výberového konania – účastník, ktorému sú na základe
výsledkov výberového konania rozhodnutím úradu pridelené frekvencie.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon o digitálnom vysielaní – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom
digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) v znení neskorších predpisov.
Obsahová služba – služba v zmysle § 4 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní.
Komunikačná sieť DVB-T – elektronická komunikačná sieť určená na terestriálne
digitálne televízne vysielanie v štandarde DVB-T2, prípadne v jeho možných novších
verziách.
Frekvencia – časť frekvenčného spektra vo IV. a V. televíznom pásme (470694 MHz) pre rádiový kanál označená ako „n“ a vymedzená k digitálnemu vysielaniu
v rozsahu frekvencií od (470 + (n-21)*8) do (470 + (n-20)*8) v MHz, kde n = 21,22,
..., 48.
23

Frekvenčné vyhradenie – vyhradenie digitálnej frekvencie koordinovanej pre
príslušné územie na základe medzinárodnej koordinácie, ktorej výsledkami je
Slovenská republika viazaná.
Frekvenčný prídel – úradom udelené rozhodnutie na používanie frekvencie alebo
frekvenčného kanála prostredníctvom rádiového zariadenia za špecifických
podmienok; vysielač.
SFN (Single Frequency Network) – sieť synchronizovaných
vysielajúcich rovnaký signál prostredníctvom tej istej frekvencie.

vysielačov,

RPC (Reference Planning Configuration) – reprezentatívna kombinácia kritérií
a parametrov, použitých pre účely frekvenčného plánovania rozhlasovej a televíznej
služby.
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Zoznam príloh

Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom
v priebehu výberového konania
Príloha č. 3 – Vzor čestného prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky

V Bratislave, 23. mája 2019

...................................................................

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.
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Príloha č. 1
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie
terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú
frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej
republiky

Vzor formulára
„Ponuka predložená do výberového konania“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka
do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových
povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho
multiplexu na území Slovenskej republiky
bez elektronickej aukcie

Žiadam o udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie
v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho
multiplexu na území Slovenskej republiky, a to na základe výberového konania vyhláseného
uverejnením výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych
prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území
Slovenskej republiky (ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:

2

V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:

V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:
Telefón:
E-mail:
Fax:

3

Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

1.

2.
3.
4.

Počet
listov

Obsah
Splnomocnenie s úradne overeným podpisom, preukazujúce
oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky
v prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania
nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými
v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom
registri
Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania (Príloha č. 2 výzvy)
Čestné prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3
výzvy)
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu „5.5.1
Formálne požiadavky na ponuku“ tejto výzvy.
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Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo
výzve a jej prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú
frekvencie na základe tohto výberového konania pridelené, akceptujem podmienky,
práva, povinnosti, záväzky a ďalšie obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré
sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok
a povinností uvedených vo výzve a tieto podmienky a povinnosti akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do
výberového konania sú pravdivé a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich
originálmi. Som si vedomý, že úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo
predložením neúplných údajov sa môžem vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Taktiež ďalej prehlasujem, že som zaplatil peňažnú zábezpeku vo výške
500 000 eur na číslo účtu SK26 8180 0000 0070 0049 9798.
Ako variabilný symbol som uviedol:
Do správy pre prijímateľa som uviedol:

V ............................... dňa ......................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby
oprávnenej konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 2
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie
terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú
frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej
republiky

Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania
Účastník výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými
sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie
prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie,
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zástupca:

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ........................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................
Dátum narodenia:
........................................................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Titul, meno, priezvisko:
Identifikačné číslo:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

týmto oprávňuje osobu,
Titul, meno, priezvisko: ........................................................................
Adresa:
........................................................................
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP): .......................................
Telefónne číslo:
........................................................................
E-mail:
........................................................................
a prípadne ďalšiu zastupujúcu osobu,
Titul, meno, priezvisko: ........................................................................
Adresa:
........................................................................
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP): .......................................
Telefónne číslo:
........................................................................
E-mail:
........................................................................
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ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania na udelenie terestriálnych
prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území
Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie.

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

V ............................. dňa .........................

...................................................................
Účastník (obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)

3

Príloha č. 3
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie
terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú
frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej
republiky

Vzor čestného prehlásenia o kompletnosti
predloženej ponuky

Čestné prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky
Účastník výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými
sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie
prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie,
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zástupca:

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ........................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................
Dátum narodenia:
........................................................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Titul, meno, priezvisko:
Identifikačné číslo:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

týmto prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na udelenie
terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky
viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na
území Slovenskej republiky bez elektronickej aukcie považujem za kompletnú a záväznú vo
vzťahu ku všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového
konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v
ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho
multiplexu na území Slovenskej republiky.

V .......................... dňa .........................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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