
 
 
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb 

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

___________________________________________________________________ 
 

 Č. správ. konania:  112/OSFS/2022-7205                                    Bratislava, 1. apríl 2022 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
  
 
Účastník konania: 
 
O2 Slovakia, s.r.o. 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 
IČO: 35848863 
 
 
 Úrad pre 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 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 „ZEK“) rozhodol 
vo veci zmeny individuálneho povolenia č. 2010541001 zo dňa 10.12.2020 držiteľa O2 
Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej len „účastník 
konania“ alebo „držiteľ povolenia“) 

 
úrad podľa § 43 ods. 1 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách mení  
individuálne povolenie na používanie frekvencií č. 2010541001 zo dňa 10.12.2020 
tak, že: 
 
sa vypúšťa nasledovná podmienka z časti Podmienky pridelenia frekvencií „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.” 
 
Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 2010541001 zo dňa 
10.12.2020 zostávajú nezmenené. 
 
 
 
Odôvodnenie: 
 
  Účastník konania doručil dňa 18.3.2022 žiadosť o zmenu individuálneho 



povolenia na používanie frekvencií č. 2010541001 zo dňa 10.12.2020 podľa § 43 ods. 
1 písm. d) ZEK. Účastník konania žiadal vypustiť v podmienkach pridelenia frekvencií 
nasleodvnú časť:„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.” 
 
 Účastník konania svoju žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že došlo k zmene 
právnej úpravy, pričom pôvodný zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách bol zrušený novým prijatým ZEK. Podmienka o zodpovednosti držiteľa 
povolenia, vymedzená explicitne úradom, po nadobudnutí účinnosti ZEK naďalej nie 
je relevantná, nakoľko ZEK umožnuje držiteľovi povolenia a jeho potencionálnemu 
nájomcovi osobitne v rámci nájomnej zmluvy vymedziť zodpovednosť za dodržiavanie 
podmienok vyplývajúcich z individuálneho povolenia.   
 
 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 zámer zmeny individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií nevyžiadal.  
 
  
 Úrad dňa 24.3.2022 zaslal do elektronickej schránky účastníkovi konania Výzvu 
na uplatnenie práv podľa 33 ods. 2 správneho poriadku (list úradu č. 112/OSFS/2022-
6482 zo dňa 23.03.2022) 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 doručil úradu dňa 29.03.2022 vyjadrenie k výzve, v ktorej 
uviedol, že ak úrad vyhovie v celom rozsahu jeho žiadosti zo dňa 18.03.2022. Účastník 
konania nemá námietky, či návrhy na doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia.  
 
 
 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, 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. 
  
 
  

Toto rozhodnutie o zmene je neoddeliteľnou súčasťou individuálneho povolenia 
na používanie frekvencií č. 2010541001 zo dňa 10.12.2020. 
 
 

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 
 


