
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24 

 

 
 
Rozhodnutie č.:    1210561007 

 
Bratislava, 28. októbra 2021 

Č. správ. konania:  101052/OSFS/2021-103991  
 
 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) zákona č. 351/2011  
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o elektronických komunikáciách“) vo veci žiadosti žiadateľa               (ďalej len 
„držiteľ individuálneho povolenia“ alebo „účastník konania“) o predĺženie platnosti 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 1210561007 zo dňa 17.01.2012 
 

r o z h o d o l 
 
podľa § 30 ods. 1 písm. c), § 32 ods. 1 a ods. 9 a § 34 ods. 2 písm. c), zákona o 
elektronických komunikáciách, ktoré po vykonaných zmenách znie takto: 
 

individuálne povolenie na používanie frekvencií 
 

Držiteľ povolenia 

Meno a priezvisko   

Adresa trvalého pobytu  

Trvalé stanovište  

Dátum narodenia  

 

Druh rádiového zariadenia Zariadenie amatérskej služby 

 

Povolené frekvencie Podľa povoľovacích podmienok, ktoré tvoria prílohu 
tohto rozhodnutia a sú jeho súčasťou. 

 

Volacia značka   

 

Trieda operátora  N  

 

Platnosť povolenia do  17.01.2032 

Podmienky pre používanie povolených frekvencií 

Sú určené v povoľovacích podmienkach, ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia a sú 
jeho súčasťou. 

Držiteľ povolenia je povinný okrem podmienok uvedených v tomto rozhodnutí                      
a v povoľovacích podmienkach dodržiavať ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách a jeho všeobecne záväzných predpisov.  

 
 
 



 
 

Úhrada za právo používať frekvencie 

Podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikáciách je stanovená podľa 
položky 15 platného Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 
dňa 7. marca 2012 č. O-29/2012 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak, 
vo výške 3 eurá počas celej doby platnosti povolenia. 

 Úhrada za právo používať frekvencie je splatná do 14 dní odo dňa    
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 Úhradu je potrebné poukázať 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 je číslo tohto rozhodnutia. 

 
Odôvodnenie: 
 

Účastník konania doručil dňa 23.09.2021 žiadosť o predĺženie platnosti 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 1210561007 zo dňa 
17.01.2012. Úrad žiadosť posúdil a uvádza, že žiadateľ splnil všetky zákonné 
podmienky pre vydanie tohto povolenia. 
 
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  

 


