
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Odbor správy frekvenčného spektra 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

 

Rozhodnutie č. :   2110791004                             V Bratislave, 2.februára 2022 

Č. správneho konania : 4428/OSFS/2022-2089 

                    

 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 
povolenia“ alebo „účastník konania“) o zmene individuálneho povolenia na používanie 
frekvencií č.  2110791004 zo dňa 11.01.2021 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
podľa § 34 ods. 2 písm. c) v spojení s § 30 ods. 1 písm. c) a §  32  ods.  1 a 9 zákona 
o elektronických komunikáciách sa mení text v časti opakovaná úhrada, ktorý po 
vykonanej zmene znie takto: 
 

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 16 platného Opatrenia Telekomunikačného úradu 
Slovenskej republiky  zo 7. marca 2012 č. O-29/2012 v znení neskorších 
predpisov, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu 
alebo identifikačný znak. 

Úhrada platná odo dňa  01.03.2022.  

 Mesačná úhrada za frekvencie a identifikačný znak  je 1,50 eura. 

 Stanovené mesačné úhrady  je držiteľ povolenia povinný platiť ročne vo výške 
18,00 eura a sú splatné vopred, vždy najneskôr do 15. januára bežného roka.  

 Úhrada za obdobie január-február 2022 vo výške 6,00 eura a marec – 
december vo výške 15,00 eura spolu vo výške 21,00 eura je uhradená. 

 Držiteľ povolenia je povinný platiť stanovené úhrady, bez ohľadu na skutočnosť, či 
je frekvencia používaná 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 
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747  
Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia 

Úrad nie je platiteľom DPH. 

 
 
 



Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 2110791004 zo dňa 
11.01.2021 ostávajú nezmenené. Nadobudnutím právoplatnosti sa toto rozhodnutie 
stáva neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 2110791004  a je viazané podmienkami 
v ňom uvedenými. 
 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Účastník konania predložil dňa 19.01.2022 žiadosť o zmenu individuálneho 
povolenia na používanie frekvencií č. 2110791004  zo dňa 11.01.2022. Zmena sa týka 
stanovenia výšky úhrady. Nakoľko účastník konania čestným vyhlásením deklaroval, 
že stanicu leteckej pohyblivej služby používa len na súkromné účely, bola úhrada 
znížená na 50 % bežnej úhrady. Úrad žiadosť posúdil a keďže je dôvodná, rozhodol 
o zmene povolenia podľa § 34 ods. 2 písm. b),c) tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

V prípade realizácie úhrady v období pred nadobudnutím právoplatnosti tohto 
rozhodnutia Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 
ekonomiky a správy prípadný preplatok vráti držiteľovi povolenia. 
 
 
 
Poučenie: 
 

Proti 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


