Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 BRATISLAVA 24
Rozhodnutie č.: 1910721001
Č. správ. konania: 12/OSFS/2019

Bratislava, 8. januára 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”)
rozhodol
o žiadosti žiadateľa Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 35954612,
(ďalej len účastník výberového konania), podľa § 30 ods. 1 písm. c) v spojení s § 32
ods. 1 a 9 zákona o elektronických komunikáciách o pridelení frekvencií takto:
Držiteľ individuálneho povolenia
Názov

Slovanet, a. s.

Adresa

Záhradnícka 151, Bratislava

IČO

35954612

Druh rádiokomunikačnej
služby, pre ktorú sú
Pevná služba, bod-multibod
frekvencie určené

Pridelené
frekvencie
[MHz]

Frekvenčný
blok č.

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný úsek
[MHz]

5

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

6

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

Pridelené frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej
prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických
komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Nevylučuje sa používanie pridelených frekvencií pre pripojenie účastníkov
zariadeniami typu bod – bod, musia však byť pri tom dodržané podmienky
používania frekvencií stanovené pre bod – multibod.
Základná šírka kanála je 7 MHz. Duplexný odstup je 350 MHz.
Pridelené frekvencie je možné používať len vo vymedzenej lokalite Kežmarok.
Lokalitou Kežmarok sa rozumie územný obvod okresu Kežmarok podľa zákona
č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov s výnimkou lokality Bratislava, ktorá je tvorená okresmi I. až
V. a lokality Košice, ktoré sú tvorené okresmi I. až IV., a okresom Košice okolie.
Prevádzka každej hlavnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 32
zákona o elektronických komunikáciách. V prípade použitia pridelených frekvencií
pre spoje bod – bod, podlieha individuálnemu povoleniu každý spoj.
Úrad povolí prevádzku spoja bod - bod v lokalite Kežmarok iba za podmienky, že
držiteľ povolenia už zriadil a prevádzkuje aspoň jednu základňovú stanicu systému
bod - multibod v tejto lokalite.
Z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra je držiteľ
povolenia povinný podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických
komunikáciách začať využívať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom
územnom rozsahu najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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.

Platnosť individuálneho povolenia
Frekvenčný
blok č.

Dolný
frekvenčný
úsek [MHz]

Horný
frekvenčný
úsek [MHz]

Platnosť od

Platnosť do

5

10238.00 až
10252.00

10588.00 až
10602.00

od
nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia

30. septembra
2026

6

10259.00 až
10273.00

10609.00 až
10623.00

27. mája 2019

30. septembra
2026

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií
Výška jednorazovej úhrady za pridelený frekvenčný blok č.5
Výška jednorazovej úhrady za pridelený frekvenčný blok č.6

551,00 eura
551,00 eura

Celková výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

1102,00 eura

Podmienky splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií


Úhrada vo výške 1102,00 eura (tisícstodva eur) je splatná do 14 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia



Peňažná zábezpeka 600,00 eura, zložená účastníkom výberového konania,
sa podľa § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách započítava do
výšky jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, a preto je držiteľ
individuálneho povolenia povinný uhradiť v dobe splatnosti úhradu vo výške
502,00 eura (päťstodve eur).



Úhrady je potrebné poukazovať na účet úradu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
IČO: 42 355 818, DIČ: 2024003729
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747
Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia: 1910721001
Úrad nie je platiteľom DPH

Odôvodnenie:
Účastník výberového konania dňa 3. decembra 2018 predložil ponuku do
výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650
MHz v lokalite Kežmarok formou elektronickej aukcie (ďalej len výberové konanie),
ktoré úrad vyhlásil v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách dňa 16.
novembra 2018.
Predseda úradu podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách
vymenoval na vyhodnotenie predložených ponúk výberovú komisiu.
Výberová komisia na základe podmienok uvedených v zákone
o elektronických komunikáciách a vo výzve na predkladanie ponúk do výberového
konania vyhodnotila predloženú ponuku a konštatovala, že predložená ponuka
účastníka výberového konania splnila všetky požiadavky uvedené vo výzve na
predloženie ponúk a následne bol účastník výberového konania dňa 6. decembra
2018 pozvaný do elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia bola uskutočnená dňa 17. decembra 2018. Na základe
výsledkov elektronickej aukcie bola určená výška jednorazovej úhrady tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Úrad listom reg. č.: 14472/OSFS/2018 z 17. decembra 2018 poskytol
účastníkovi výberového konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť
vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote 7 dní.
Účastník výberového konania túto možnosť nevyužil, k podkladu rozhodnutia
i k spôsobu jeho zistenia sa nevyjadril a nenavrhol ani jeho doplnenie.

Správa o priebehu a výsledku výberového konania spolu s ostatnou
dokumentáciou výberového konania bola podkladom pre rozhodnutie úradu.
Na základe vyššie uvedeného, úrad pridelil účastníkovi výberového konania
pre lokalitu Kežmarok frekvenčný blok č. 5 a č. 6 a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti.
Frekvenčné bloky bude možné spájať na základe žiadosti držiteľa
individuálneho povolenia a následnom odsúhlasení úradom. V rámci efektívneho
využívania frekvenčného spektra, úrad môže v rámci spájania frekvenčných blokov
povoliť aj používanie ochranných frekvenčných úsekov. Úrad môže povoliť
používanie ochranných frekvenčných úsekov aj na základe vzájomnej dohody medzi
držiteľmi individuálnych povolení, ktorí budú mať v lokalite Kežmarok pridelené
susedné frekvenčné bloky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra,
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava, do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru

