
 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55  Bratislava 24 

 
 
Rozhodnutie č.: 19 10 66 1 027        Bratislava, 15. august 2019 
Č. správ. konania: 8551/OSFS/2019   
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 
správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy 
v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách”) a podľa § 18 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“) v správnom konaní voči spoločnosti 
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568 (ďalej len 
„držiteľ povolenia“ alebo „účastník konania“) vo veci žiadosti o vydanie 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení 
frekvencií v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého 
terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky (ďalej len “rozhodnutie 
o pridelení frekvencie”) 
 
 

r o z h o d o l     t a k t o: 
 
 
úrad podľa § 13 ods. 1, § 30 ods. 1 písm. c) v spojení s § 32 ods. 1 a 9 a 
§ 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách vydáva terestriálne 
prevádzkové povolenie pre územie frekvenčného vyhradenia Námestovo: 
 
 

Držiteľ povolenia 

Názov Towercom, a.s. 

Adresa 
Cesta na Kamzík 14 
831 01 Bratislava 

IČO 36 364 568 

 

Frekvencia (kanál) K44 

 

Platnosť terestriálneho prevádzkového povolenia 

 Od  01. júna 2021 Do  09. septembra 2029 

 



 

 

Elektronická komunikačná služba 
Prenos obsahových služieb v štandarde 
DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb 

Elektronická komunikačná sieť Jednofrekvenčná sieť vysielačov 

 
Podmienky na efektívne používanie frekvencií 

Podmienky a zásady na používanie pridelenej frekvencie sú stanovené v pláne 
využívania frekvenčného spektra, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu, ako 
aj príslušnými medzinárodnými zmluvami o využívaní frekvencií, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. 

Pridelenú frekvenciu je možné používať len na základe rozhodnutia úradu o určení 
podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať podľa § 32 ods. 1 zákona 
o elektronických komunikáciách. 

 
Podmienky prevodu alebo prenájmu práv 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa  § 32 ods. 16 zákona o elektronických 
komunikáciách. 

 
Ekonomická viazanosť frekvenčných vyhradení 

Všetky frekvenčné vyhradenia pre prvý terestriálny multiplex sú ekonomicky 
viazané do 09.09.2029. 

 
Záväzky, ktoré na seba prevzal účastník výberového konania v priebehu 
výberového konania a ktoré uviedol v ponuke  

Záväzky sa vzťahujú na všetky terestriálne prevádzkové povolenia pre všetky 
frekvenčné vyhradenia, ktoré tvoria ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenia 
prvého terestriálneho multiplexu. 

Termín uvedenia elektronickej komunikačnej siete 
DVB-T2 prvého terestriálneho multiplexu do 
komerčnej prevádzky 

01.06.2021 

Pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom 
pri uvedení elektronickej komunikačnej siete DVB-T2 
prvého terestriálneho multiplexu do komerčnej 
prevádzky 

86,6 % 

Najneskorší termín začatia používania systému 
zdrojového kódovania H.265 / HEVC alebo novšieho 
systému  

01.01.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Úhrada za právo používať frekvenciu 

 Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za pridelenie 
frekvencie 501 000,00 eura (slovom päťstojedentisíc eur) do 14 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

 Suma jednorazovej úhrady je jednorazovou úhradou za všetky terestriálne 
prevádzkové povolenia pre všetky frekvenčné vyhradenia, ktoré tvoria 
ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenia prvého terestriálneho multiplexu. 
 

 Peňažná zábezpeka 500 000,00 eura (slovom päťstotisíc eur), zložená 
účastníkom výberového konania, sa podľa § 33 ods. 16 zákona 
o elektronických komunikáciách započítava do výšky jednorazovej úhrady za 
pridelenie frekvencie. Držiteľ povolenia je preto povinný uhradiť v dobe 
splatnosti úhradu vo výške 1 000,00 eura (slovom tisíc eur). 

 

 Úhrady je potrebné poukazovať na účet úradu: 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
IČO: 42 355 818 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747 
Variabilný symbol: 19 10 66 1 026. 

Úrad nie je platiteľom DPH. 

 
 
Odôvodnenie: 
 

Úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách 
a v súlade s plánom využívania frekvenčného spektra začal dňa 23.05.2019 
výberové konanie 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 
„výberové konanie“) výzvou na predloženie ponúk. 

Spoločnosť Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, 
IČO: 36 364 568 predložila dňa 27.06.2019 ponuku do výberového konania. Podľa 
§ 33 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách ponuka predložená do 
výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia. 

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 o pridelení frekvencií. 
Z tohto dôvodu úrad považuje ponuku predloženú do tohto výberového konania za 
12 žiadostí o vydanie rozhodnutí o pridelení frekvencií. 

Podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad preruší 
konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia až do ukončenia výberového 
konania. Rozhodnutím č. 7079/OSFS/2019 zo dňa 03.07.2019 úrad prerušil konanie 
o žiadosti účastníka konania o vydanie rozhodnutia o pridelení frekvencie pre 
územie frekvenčného vyhradenia Námestovo. 

Predseda úradu podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách 
vymenoval výberovú komisiu na posúdenie predložených ponúk. Výberová komisia 
na základe podmienok uvedených v zákone o elektronických komunikáciách a vo 
výzve na predloženie ponúk do výberového konania vyhodnotila ponuky predložené 



 

 

do výberového konania, určila poradie účastníkov výberového konania a dňa 
03.07.2019 predložila úradu správu o priebehu a výsledku výberového konania. 

Podľa správy o priebehu a výsledku výberového konania je úspešným 
účastníkom výberového konania spoločnosť Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 
831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568. Podľa § 33 ods. 13 zákona o elektronických 
komunikáciách správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na 
pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového 
konania. 

Úrad podľa § 33 ods. 13 zákona o elektronických komunikáciách 
s účastníkom konania pokračoval v konaní vo veci žiadosti účastníka konania 
o vydanie rozhodnutia o pridelení frekvencie pre územie frekvenčného vyhradenia 
Námestovo. 

Úrad určil podmienky pre využívanie pridelenej frekvencie a poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a služieb tak, aby bolo zabezpečené riadne, 
efektívne a hospodárne využívanie frekvenčného spektra v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

Úrad pri určení povinnosti platenia jednorazovej úhrady uviedol túto povinnosť 
do každého terestriálneho prevádzkového povolenia pre ekonomicky viazané 
frekvenčné vyhradenia tvoriace prvý terestriálny multiplex. Účastník konania 
zaplatením jednorazovej úhrady, tak ako je uvedené v tomto rozhodnutí o pridelení 
frekvencie, splní povinnosť zaplatenia jednorazovej úhrady vyplývajúcu z každého 
terestriálneho prevádzkového povolenia pre ekonomicky viazané frekvenčné 
vyhradenie tvoriace prvý terestriálny multiplex. 

Úrad dal listom č. 8316/OSFS/2019 zo dňa 07.08.2019, doručeným 
účastníkovi konania podľa ustanovenia § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 
dňa 07.08.2019, možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu, k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 7 dní odo dňa 
doručenia výzvy na uplatnenie práva podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. 

Účastník konania túto možnosť využil. Vo svojom liste č. 6511/2019 zo dňa 
08.08.2019 (zaevidovaným pod číslom 8590/OSFS/2019) vyhlásil, že k podkladom 
pripravovaného rozhodnutia nemá pripomienky ani návrh na jeho doplnenie. 

Na základe uvedeného a podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických 
komunikáciách úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 
odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 
 
 

 
 

 
 Ing. Milan Mizera 
   riaditeľ odboru 
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