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a poštových služieb 
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Rozhodnutie č.:       15 10 66 1 010                                  Bratislava, 25. marec 2022 
Č. správ. konania:  4089/OSFS/2022-668 
 
 
 
 

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) zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o elektronických komunikáciách“) 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
vo veci žiadosti žiadateľa AVIS s.r.o., Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra, 
IČO: 31 413 722 (ďalej len „účastník konania“) o predĺženie platnosti individuálneho 
povolenia č. 15 10 66 1 010 zo dňa 04.06.2015 na používanie frekvencie 
Michalovce K48 na televízne digitálne pozemské vysielanie v rámci miestneho 
multiplexu takto: 
 
 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách sa platnosť 
individuálneho povolenia č. 15 10 66 1 010 na používanie frekvencie 
Michalovce K48 predlžuje do 31. marca 2029. 
 
Ostatné časti uvedeného individuálneho povolenia zostávajú nezmenené. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Účastník konania doručil dňa 12.01.2022 žiadosť o predĺženie platnosti 
individuálneho povolenia č. 15 10 66 1 010 zo dňa 04.06.2015 na používanie 
frekvencie Michalovce K48 na televízne digitálne pozemské vysielanie v rámci 
miestneho multiplexu (ďalej len „individuálne povolenie“). Žiadosť o predĺženie 
platnosti individuálneho povolenia bola doručená v lehote stanovenej § 32 ods. 11 
zákona o elektronických komunikáciách. Doručením predmetnej žiadosti sa začalo 
podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci. 

Predmetom žiadosti je frekvencia K48, ktorá je v zmysle záverečných 
dokumentov Regionálnej dohody pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej 
služby a jej príloh, 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 a v zmysle dohôd o cezhraničnej koordinácii 
frekvencií v rámci Únie a ich príloh, pridelená Slovenskej republike pre frekvenčné 
vyhradenie NI. DVB-T vysielač Michalovce K48 sa nachádza vo frekvenčnom 
vyhradení MI. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a z dôvodu zabezpečenia rozvoja 
televízneho digitálneho pozemského vysielania v štandardoch DVB-T a DVB-T2 na 
lokálnej úrovni v Slovenskej republike úrad rozhodol o predĺžení platnosti tohto 
individuálneho povolenia do 31.03.2029. Po uplynutí lehoty platnosti tohto 
individuálneho povolenia úrad negarantuje, že bude možné lehotu platnosti predĺžiť. 

Úrad dal listom č. 4089/OSFS/2022-667 zo dňa 25.01.2022, 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 27.01.2022, 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 možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia 
nevyužil. 

Úrad posúdil žiadosť účastníka konania ako odôvodnenú a po prihliadnutí na 
vyššie uvedené dôvody rozhodol o predĺžení platnosti tohto individuálneho povolenia 
podľa § 32 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách 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 


