
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra 
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Rozhodnutie č.: 2110701347 Bratislava, 3. marec 2022  
Č. správ. konania: 4914/OSFS/2022-3607 
 

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 § 4 ods. 1 písm. b), ods. 5 písm. a) bod 1., 2. a písm. g) zákona č. 
452/2021  Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o elektronických komunikáciách“) vo veci žiadosti žiadateľa Towercom, a. 
s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568 (ďalej len „držiteľ povolenia“ 
alebo „účastník konania“) zo dňa 9.2.2022 o predĺženie lehoty na začatie používania 
pridelenej frekvencie individuálnym povolením č. 2110701347 zo dňa 27.9.2021 (ďalej 
len „rozhodnutie č. 2110701347“) 
 

r o z h o d o l 
 

podľa § 43 ods. 1 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách takto: 
 
Úrad určuje lehotu na začatie používania frekvencií pridelených rozhodnutím č. 
2110701347 do 30.6.2022. 
 
Ostatné časti rozhodnutia č. 2110701347 ostávajú nezmenené. Nadobudnutím 
právoplatnosti sa toto rozhodnutie stáva neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 
2110701347 a je viazané podmienkami v ňom uvedenými. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Účastník konania doručil dňa 9.2.2022 žiadosť o predĺženie lehoty na začatie 

používania pridelenej frekvencie rozhodnutím č. 2110701347, pričom uviedol dôvod, 

prečo nie je z jeho strany možné začať používať frekvencie na povolený účel do 

šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uvedeného rozhodnutia. 

V odôvodnení uviedol, že počas zimného obdobia nie je povolená odstávka jazdných 

pruhov pri mýtnych bránach, bez ktorej nie je možné nainštalovať zariadenia podľa 

parametrov stanovených v rozhodnutí č. 2110701347. 

 Podľa § 44 ods. 9 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách úrad zruší 

individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo odoberie pridelenú frekvenciu, 

ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií nezačal používať 

pridelenú frekvenciu na povolený účel do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu.  

 Podľa § 43 ods. 3 ZEK „ak ide o zmenu individuálneho povolenia na používanie 

frekvencií podľa odseku 1 písm. d), zámer zmeny vypracuje držiteľ individuálneho 



povolenia na používanie frekvencií, ak si úrad zámer zmeny individuálneho povolenia 

na používanie frekvencií vyžiada“. 

 Úrad si v súlade s § 43 ods. 3 ZEK nevyžiadal zámer zmeny individuálneho 

povolenia na používanie frekvencií.  

 Podľa § 43 ods. 7  písm. a) ZEK „Ak ide o zmenu individuálneho povolenia na 

používanie frekvencií, úrad vykoná verejnú konzultáciu. Ak ide o mimoriadne okolnosti, 

ktorými sú ohrozené ciele, zásady a princípy podľa § 1 a 7, lehota podľa § 17 ods. 1 

na doručenie pripomienok môže byť primerane skrátená. Povinnosť vykonať verejnú 

konzultáciu sa nevzťahuje na zmeny individuálneho povolenia na používanie 

frekvencií, ktoré podstatným spôsobom nemenia jeho obsah a ktoré boli požadované 

alebo odsúhlasené držiteľom individuálneho povolenia“. 

 Úrad žiadosť účastníka konania posúdil a keďže navrhované zmeny 

individuálneho povolenia podstatným spôsobom nemenia jeho obsah a zmeny boli 

požadované alebo odsúhlasené držiteľom individuálneho povolenia, úrad nevykonal 

verejnú konzultáciu k zmene individuálneho povolenia v súlade s § 43 ods. 7  písm. a) 

ZEK.  

 Úrad považuje žiadosť účastníka konania za dôvodnú a rozhodol o zmene tohto 

individuálneho povolenia na používanie frekvencií podľa § 43 ods. 1 písm. d) ZEK 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 


