Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24
Rozhodnutie č.: 2010541001
Č. správ. konania: 5259/OSFS/2020-13539

Bratislava, 10. decembra 2020

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 h) 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”) vo veci žiadosti
žiadateľa O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej
len „držiteľ povolenia” alebo „účastník konania”) o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií zo dňa 22.05.2020

rozhodol
podľa § 30 ods. 1 písm. c) v spojení s § 32 ods. 1, 9 a § 33 ods. 14 zákona
o elektronických komunikáciách o pridelení frekvencií takto:
Držiteľ povolenia
Obchodné meno
Adresa sídla
IČO

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
35848863

Druh
rádiokomunikačnej
služby

Pohyblivá

Účel

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej
siete

Pridelené frekvencie
[MHz]
Mód prevádzky
Duplexný odstup

Frekvenčné pásmo 1800 MHz
zostupné (DL) frekvencie
vzostupné (UL) frekvencie
1871,1 - 1874,1
1776,1 - 1779,1
FDD
95 MHz

Oblasť nasadenia
Platnosť
individuálneho
povolenia

celé územie Slovenskej republiky
do

31.12.2025

Podmienky pridelenia frekvencií
Držiteľ povolenia je povinný pred začatím používania frekvencií požiadať úrad o
vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o
určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.
Držiteľ povolenia môže začať používať pridelené frekvencie po uplynutí obdobia 6
meiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Držiteľ povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto rozhodnutím
na povolený účel do 12 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.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ povolenia v
plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tohto
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Výška jednorazovej
úhrady za pridelné
frekvencie

550 000,00 eura

Podmienky splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií
 Úhrada vo výške 550 000,00 eura je splatná v dvoch častiach.
 Prvá časť úhrady vo výške 275 000,00 eura bude započítaná zo zloženej
peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky,
ktorú predložil dňa 22.05.2020.
 Druhá časť úhrady vo výške 275 000,00 eura je splatná do 30.06.2021.
 Úhradu 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
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747
Variabilný symbol je číslo vyššie uvedeného rozhodnutia
Úrad nie je platiteľom DPH.

Odôvodnenie:
Úrad dňa 31.03.2020 zverejnením Výzvy na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných
pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie (ďalej len “výzva

na predloženie ponúk”) začal výberové konanie na pridelenie frekvencií z
frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz.
Účastník konania dňa 22.05.2020 predložil ponuku do výberového konania na
vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem
700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Predmetná ponuka sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona
o elektronikcých komunikáciách považuje za žiadosť o vydanie individuálneho
povolenia.
Podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad preruší konanie
o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia až do ukončenia tohto výberového
konania.
Úrad dňa 25.05.2020 rozhodnutím č. 2446/OSFS/2020-5987 zo dňa
25.05.2020 prerušil správne konanie vo veci vydania individuálneho povolenia vo
frekvenčnom pásme 1800 MHz.
Úrad podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách dňa 25.05.2020
za účelom posúdenia predložených ponúk zriadil výberovú komisiu, ktorej členov
vymenoval predseda úradu.
Výberová komisia na základe podmienok uvedených v zákone o elektronických
komunikáciách a vo výzve na predloženie ponúk vyhodnotila, že predložená ponuka
účastníka výberového konania splnila všetky požiadavky uvedené vo výzve na
predloženie ponúk. Následne bol účastník konania listom č. 2446/OSFS/2020-5978
zo dňa 26.05.2020 pozvaný do elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia bola ukončená dňa 9.11.2020. Podľa § 33 ods.13 posledná
veta zákona o elektronických komunikáciách správa o priebehu a výsledku
výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií
úspešnému účastníkovi výberového konania. Zo správy o priebehu a výsledku
výberového konania zo dňa 9.11.2020 vyplýva, že účastník konania bol v aukcii
úspešný a získal aukčný blok C3, čo predstavuje frekvenčný úsek 1871,1 - 1874,1
MHz / 1776,1 - 1779,1 MHz. Na základe výsledkov elektronickej aukcie bola určená
výška jednorázovej úhrady za pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz
vo výške 550 000,00 eura.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad pri určovaní
lehoty platnosti individuálneho povolenia prihliada na potrebné investície a potrebu
poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu investícií. Úrad vydá individuálne
povolenie najviac na desať rokov. Úrad pridelil účastníkovi konania frekvencie do
31.12.2025, pretože ide o pridelenie zvyšku voľných frekvencií z frekvenčného pásma
1800 MHz a úrad zosúladil dobu platností individuálneho povolenia s už platnými
individuálnymi povoleniami na pridelenie frekvencií z rovnakého frekvenčného pásma.
Držiteľ povolenia môže začať používať pridelené frekvencie po uplynutí
obdobia 6 meiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dané časové
obdobie 6 mesiacov je určené pre všetkých držiteľov frekvencií z frekvenčného pásma
1800 MHz na dosiahnutie dohody a realizáciu refarmingu frekvencií (preusporiadania
pridelených frekvencií) v tomto frekvenčnom pásme. Úrad stanovil túto podmienku

pridelenia frekvencií v záujme podpory efektívneho využívania frekvenčného spektra
a možnosti nasadenia nových technológií v tomto frekvenčnom pásme.
Podľa § 34 ods. 3 pism a) zákona o elektronických komunikáciách úrad zruší
individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, ak držiteľ individuálneho
povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom
územnom rozsahu do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej
pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na
iný účel, než na aký mu bola pridelená; to neplatí pri individuálnych povoleniach na
prevádzku amatérskej stanice. Úrad v zmysle citovaného ustanovenia predmetnú
lehotu predĺžil na 12 mesiacov, pretože frekvencie bude v súlade s výzvou možné
začať používať až po 6 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto
individuálneho povolenia.
Úrad dňa 25.11.2020 zaslal do elektronickej schránky účastníkovi konania
Výzvu na uplatnenie práv podľa 33 ods. 2 správneho poriadku (list úradu č.
5259/OSFS/2020-13000 zo dňa 24.11.2020) 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. Účastník konania výzvu prevzal dňa 25.11.2020 a svoje právo
vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa 33 ods. 2 správneho poriadku nevyužil.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa podľa § 33
ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách započíta do výšky jednorázovej
úhrady za pridelenie frekvencií, a preto je držiteľ individuálneho povolenia povinný
uhradiť iba druhú časť úhrady vo výške 275 000,00 eura. Úrad určil splatnosť druhej
časti úhrady do 30.06.2021.
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku 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 nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru

