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

22 10 68 1 007
2625/OSFS/2022-6397

Bratislava, 23. marec 2022

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
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 2950/1, 812 14 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 00 164 861 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „účastník konania“) o
vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pri prevádzke
bezšnúrových mikrofónov vo frekvenčných úsekoch 558-626 MHz, 470-558 MHz a
626-698 MHz zo dňa 30.10.2019
rozhodol
podľa § 30 ods. 1 písm. c) v spojení s § 32 ods. 1 a 9 zákona o elektronických
komunikáciách o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať takto:
Držiteľ povolenia
Názov

Divadlo Nová scéna

Adresa

Živnostenská 2950/1
812 14 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO

00 164 861

Druh rádiokomunikačnej služby Pozemná pohyblivá služba – rádiové mikrofóny
Platnosť individuálneho povolenia
Od

Do

31. marca 2029

Vymedzenie územia, na ktorom je možné frekvencie používať
Priestory Divadla Nová scéna, Živnostenská 2950/1, Bratislava

Technická špecifikácia rádiových zariadení
Počet rádiových zariadení
8
Typ rádiových zariadení
Sennheiser SK 500 G4, Sennheiser EM 500 G4
Maximálny výkon ERP [mW]
50
Frekvencia [MHz]
Frekvenčný úsek 470 – 510 MHz
Počet rádiových zariadení
Typ rádiových zariadení
Maximálny výkon ERP [mW]
Frekvencia [MHz]

Počet rádiových zariadení
Typ rádiových zariadení
Maximálny výkon ERP [mW]
Frekvencia [MHz]

16
Sennheiser SK 500 G4, Sennheiser EM 500 G4
50
Frekvenčný úsek 566 – 598 MHz s výnimkou
používania frekvencií:
566,000 MHz; 566,200 MHz; 572,400 MHz;
574,100 MHz
32
Sennheiser SK 500 G4, Sennheiser EM 500 G4
50
Frekvenčné úseky 626 – 654 MHz a 662 –
694 MHz

Technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého
rušenia
Rádiové zariadenie uvedené do prevádzky musí spĺňať technické požiadavky podľa
nariadenia vlády č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
Držiteľ povolenia je oprávnený používať rádiové zariadenia len na účel a spôsobom
uvedeným v tomto individuálnom povolení. To neplatí, ak budú rádiové zariadenia
použité vo verejnom záujme na účely vyvolané stavom tiesne, pri ohrození
ľudského života alebo živelných pohromách.
V prípade vzniku škodlivého rušenia televízneho digitálneho pozemského vysielania
je držiteľ povolenia povinný ukončiť používanie rádiových zariadení.
Držiteľ povolenia je povinný strpieť škodlivé rušenie rádiových zariadení spôsobené
používaním frekvencií na televízne digitálne pozemské vysielanie.
Opakovaná úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak
(ďalej len „úhrada“) podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o elektronických
komunikáciách je stanovená podľa položky 20 platného Opatrenia Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 7. februára 2022
č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať
frekvenciu alebo identifikačný znak.
 Mesačná úhrada za právo používať frekvencie je 240,00 eura.
 Stanovené mesačné úhrady je držiteľ povolenia povinný platiť štvrťročne vo
výške 720,00 eura a sú splatné vopred, vždy najneskôr do 15. dňa prvého
mesiaca každého štvrťroka.
 Úhrada za obdobie apríl až jún 2022 vo výške 720,00 eura je splatná do 14
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 Držiteľ povolenia je povinný platiť stanovené úhrady, bez ohľadu na skutočnosť,
či sú frekvencie používané alebo nie.
 Toto rozhodnutie je trvalým predpisom úhrad. Samostatné faktúry sa
nevystavujú, preto je potrebné úhradu k stanovenému termínu vykonať bez
vyzvania.



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 je číslo tohto rozhodnutia.
Úrad nie je platiteľom DPH.
Odôvodnenie:
Účastník konania doručil dňa 30.10.2019 žiadosť o vydanie individuálneho
povolenia na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov vo
frekvenčných úsekoch 558-626 MHz, 470-558 MHz a 626-698 MHz. Doručením
žiadosti sa začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci.
Účastník konania dňa 30.09.2021 upravil svoju žiadosť v rozsahu zmeny
frekvenčného úseku z 470-558 MHz na 470-510 MHz, zmeny frekvenčného úseku z
558-626 MHz na 566-598 MHz a zmeny frekvenčného úseku z 626-698 MHz na
626-654 a 662-698 MHz.
Za právo používať frekvencie pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov je
stanovená úhrada 240,00 eura mesačne (8 frekvencií x 3,00 eura mesačne +
16 frekvencií x 4,50 eura mesačne + 32 frekvencií x 4,50 eura mesačne).
Predmetom žiadosti sú frekvencie z frekvenčného pásma 470-694 MHz, ktoré
je pridelené v Slovenskej republike na primárnej báze pre rozhlasovú a televíznu
službu. Toto frekvenčné pásmo je možné využívať na sekundárnej báze pozemnou
pohyblivou službou s obmedzením na pomocné PMSE aplikácie pre tvorbu
programového obsahu (rádiové mikrofóny). Na základe uvedeného je držiteľ
povolenia v prípade vzniku škodlivého rušenia televízneho digitálneho pozemského
vysielania povinný ukončiť používanie rádiových zariadení tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Držiteľ povolenia je taktiež povinný strpieť škodlivé
rušenie rádiových zariadení spôsobené používaním frekvencií na televízne digitálne
pozemské vysielanie. Pokiaľ držiteľ povolenia nesplní na základe výzvy úradu
a v lehote v nej určenej povinnosť ukončiť používanie rádiových zariadení, úrad
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách
zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu.
Úrad nemohol vyhovieť držiteľovi povolenia vo veci používania frekvencií pri
prevádzke bezšnúrových mikrofónov vo frekvenčnom úseku 694-698 MHz.
Predmetný úsek je súčasťou frekvenčného pásma 694-790 MHz, ktoré je pridelené
v Slovenskej republike na primárnej báze pre pohyblivú službu (okrem leteckej
pohyblivej služby). Vzhľadom na princíp a spôsob využívania frekvenčného spektra
pohyblivou službou úrad nepovoľuje vo frekvenčnom pásme 694-790 MHz
používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov prostredníctvom
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Vzhľadom na rozvoj televízneho digitálneho pozemského vysielania
v štandardoch DVB-T a DVB-T2 v okolitých krajinách, ako aj v Slovenskej republike
úrad negarantuje nerušenú prevádzku.
Držiteľ povolenia je povinný oboznámiť obsluhu rádiového zariadenia so
všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z tohto individuálneho povolenia, so zásadami
rádiokomunikačnej prevádzky, so základnými rádiokomunikačnými predpismi a
dodržiavať okrem podmienok uvedených v tomto individuálnom povolení podmienky
vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad v snahe zabezpečiť prístup pomocných PMSE aplikácií pre tvorbu
programového obsahu (rádiových mikrofónov) k frekvenčnému spektru v súlade s
článkom 4 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie

(EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470-790 MHz
v Únii rozhodol o lehote platnosti tohto individuálneho povolenia do 31.03.2029. Po
uplynutí lehoty platnosti, na ktorú sa individuálne povolenie na používanie frekvencií
pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov vydáva, úrad negarantuje, že bude možné
lehotu platnosti predĺžiť.
Úrad dal listom č. 100674/OSFS/2021-102483 zo dňa 11.10.2021, 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 11.10.2021, 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 žiadosť posúdil a konštatuje, že účastník konania splnil všetky zákonné
podmienky pre vydanie tohto individuálneho povolenia a po prihliadnutí na vyššie
uvedené dôvody 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

