
 
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

Odbor správy frekvenčného spektra  
Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55  Bratislava 24 

 
 

Rozhodnutie č.:      2210591005 Bratislava, 31. mája 2022 
Č. správ. konania:  6013/OSFS/2022-13078  
 
 
 
 
 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 „ZEK“) vo veci žiadosti žiadateľa O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 
24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „účastník 
konania“) o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií zo dňa 
4.4.2022 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
podľa § 35 ods. 1 a 2  v spojení s § 41 ods. 18 ZEK o pridelení frekvencií takto: 
 

Držiteľ povolenia podľa § 35 ods. 2 písm. a) ZEK 

Názov O2 Slovakia, s.r.o. 

Adresa 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 

IČO 35848863 

 

Druh služby podľa § 35 ods. 2 písm b) Pevná / Pohyblivá služba 
 

Účel použitia pridelených frekvencií 
podľa § 35 ods. 2 písm. r) ZEK 

Poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby prostredníctvom 
verejnej elektronickej komunikačnej siete 

 

Platnosť individuálneho povolenia 
podľa § 35 ods. 2 písm. g) ZEK 

Od 1.9.2025 Do 31.12.2045 

 

Pridelené frekvencie [MHz]  
podľa § 35 ods. 2 písm. e) ZEK 

3600 - 3700 

Druh vysielania - mód prevádzky 
podľa § 35 ods. 2 písm. n) ZEK 

TDD 

Pracovná oblasť  
podľa § 35 ods. 2 písm. o) ZEK 

celé územie Slovenskej republiky 



Podmienky na efektívne používanie frekvencií podľa § 35 ods. 2 písm. c) ZEK 

Spektrálny limit definovaný v aukcii je 100 MHz. Spektrálny limit nie je možné 
prekročiť.  

Držiteľ povolenia je podľa § 44 ods. 9 písm. a) ZEK povinný začať používať 
frekvencie pridelené týmto rozhodnutím na povolený účel do 01.03.2026.  

 

Požiadavky na pokrytie podľa § 35 ods. 2 písm. b) ZEK 

Držiteľ individuálneho povolenia musí vybudovať elektronickú komunikačnú sieť v 
takom rozsahu, aby do 31.12.2028 boli zriadene minimálne dva prístupové body s 
technológiou 5G NR alebo vyššou v každom okrese SR a na celom území SR bolo 
zriadených minimálne 300 prístupových bodov s technológiou 5G NR alebo vyššou. 
Minimálny rozsah vybudovanej siete musí byť zachovaný počas celej platnosti tohto 
individuálneho povolenia.  

Prístupovým bodom sa rozumie základňová stanica s aspoň jedným sektorom a 
technológiu 5G NR alebo vyššou. Jedna základňová stanica s dvomi (tromi) 
sektormi nemôže byť prezentovaná ako dva (tri) samostatné prístupové body. Každý 
jeden prístupový bod musí mať unikátne geografické súradnice. 

 

Podmienky prevodu alebo prenájmu práv podľa § 35 ods. 2 písm. h) ZEK 

Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa  § 46 ods. 12 ZEK a za podmienky, že 
nedôjde k prekročeniu spektrálneho limitu 100 MHz. 
 

Výška jednorázovej úhrady za 
pridelené frekvencie  
podľa § 35 ods. 2 písm. j) ZEK 

  17 210 000,00 eura 

 

Podmienky splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie ferkvencií podľa § 35 
ods. 2 písm. j) ZEK 

 Úhrada vo výške 17 210 000,00 eura je splatná v troch častiach.  

 Prvá časť úhrady vo výške 4 000 000,00 eura bude započítaná zo zloženej 
peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky, 
ktorú predložil dňa 4.4.2022. 

 Druhá časť úhrady vo výške 6 605 000,00 eura je splatná do 31.08.2025. 

 Tretia časť úhrady vo výške 6 605 000,00 eura je splatná do 31.08.2026. 

 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 vyššie uvedeného rozhodnutia 

Úrad nie je platiteľom DPH. 

 
 
Odôvodnenie: 
 
 Úrad dňa 01.03.2022 zverejnením Výzvy na predloženie ponúk do výberového 
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného 
pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie (ďalej len “výzva na predloženie ponúk”) 
začal výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz. 



  
 Účastník konania dňa 4.4.2022 predložil ponuku do výberového konania na 
vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 
GHz. Predmetná ponuka sa v zmysle § 41 ods. 7 ZEK považuje za žiadosť o vydanie 
individuálneho povolenia a úrad preruší konanie o žiadosti o vydanie individuálneho 
povolenia až do ukončenia tohto výberového konania. 
 
 Úrad dňa 05.04.2022 rozhodnutím č. 6013/OSFS/2022-7585 zo dňa 
05.04.2022 prerušil správne konanie vo veci vydania individuálneho povolenia vo 
frekvenčnom pásme 3,6 GHz. 
 
 Úrad podľa § 41 ods. 9 ZEK dňa 30.03.2022 za účelom posúdenia 
predložených ponúk zriadil výberovú komisiu, ktorej členov vymenoval predseda 
úradu.  
  
 Výberová komisia na základe podmienok uvedených v ZEK a vo výzve na 
predloženie ponúk vyhodnotila, že predložená ponuka účastníka výberového konania 
splnila všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk. Následne bol 
účastník konania listom č. 6013/OSFS/2022-7866 zo dňa 06.04.2022 pozvaný do 
elektronickej aukcie. 
 
 Elektronická aukcia bola ukončená dňa 05.05.2022. Podľa § 41 ods. 17 
posledná veta ZEK správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom 
na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového 
konania. Zo správy o priebehu a výsledku výberového konania zo dňa 09.05.2022 
vyplýva, že účastník konania bol v aukcii úspešný a získal frekvenčný úsek 3600 - 
3700 MHz. Na základe výsledkov elektronickej aukcie bola určená výška 
jednorázovej úhrady za pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz vo 
výške 17 210 000,00 eura.  
 
 Úrad vo výzve na predloženie ponúk stanovil podmienky pokrytia pre 
frekvenčné pásmo 3,6 GHz, ktoré uložil účastníkovi konania požiadavky na pokrytie v 
podľa § 35 ods. 2 písm. b) ZEK.  
 
 Podľa  § 42 ods. 3 ZEK ak úrad prideľuje práva na používanie frekvencií, pre 
ktoré boli určené harmonizované podmienky jeho využívania v súlade s osobitným 
predpisom na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií, zabezpečí 
regulačnú predvídateľnosť pre budúcich držiteľov individuálneho povolenia na 
používanie frekvencií najmenej na 20 rokov. V takomto prípade úrad pridelí tieto 
práva najmenej na 15 rokov s možnosťou ich predĺženia minimálne o päť rokov. Úrad 
v súlade s týmto ustanovením vydal individuálne povolenie na 20 rokov bez možnosti 
predĺženia povolenia, t.j. od 01.09.2025 do 31.12.2045.  
 
 Úrad stanovil vo výzve obmedzenie prevodu alebo prenájmu práv v prípade 
prekážky podľa § 46 ods. 12 alebo ak by došlo k prekročeniu spektrálneho limitu. 
Podmienky prevodu alebo prenájmu práv podľa § 35 ods. 2 písm. h) ZEK sú v súlade 
s výzvou uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Spektrálny limit bol na 
základe výzvy a priebehu auckie definovaný na úrovni 100 MHz. Úrad definoval 
spektrálny limit v rozhodnutí v rámci podmienok na efektívne používanie frekvencií 
podľa § 35 ods. 2 písm. c) ZEK.  



 V prípade zmeny na trhu alebo zdieľania frekvencií úrad môže podmienku 
obmedzenia prevodu alebo prenájmu pri prekročení spektrálneho limitu po 
predchádzajúcej verejnej konzultácií upraviť. Na základe výsledkov verejnej 
konzultácie úrad následne vykoná zmenu v individuálnych povoleniach. 
 
 
 Podľa § 44 ods. 9 písm. a) ZEK úrad zruší individuálne povolenie alebo 
odoberie pridelenú frekvenciu, ak držiteľ individuálneho povolenia nezačal používať 
pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do 
šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v 
individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na iný účel, než na 
aký mu bola pridelená; to neplatí pri individuálnych povoleniach na prevádzku 
amatérskej stanice. Vzhľadom na to, že platnosť individuálneho poovlenia je od 
01.09.2025, úrad stanovil danú lehotu vo výrokovej časti do 01.03.2026.   
  
 Úrad dňa 13.05.2022 zaslal do elektronickej schránky účastníkovi konania 
Výzvu na uplatnenie práv podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku (list úradu                            
č. 6013/OSFS/2022-10861 zo dňa 13.05.2022) 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 výzvu prevzal dňa 13.05.2022 a svoje 
právo vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku 
nevyužil. 
 
  Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa podľa  § 41 
ods. 20 ZEK započíta do výšky jednorázovej úhrady za pridelenie frekvencií, a preto 
je držiteľ individuálneho povolenia povinný iba druhú časť úhrady vo výške 
6 605 000,00 eura, splatnú do 31.08.2025 a tretiu časť úhrady vo výške 6 605 000,00 
eura, splatnú do 31.08.2026. 
  
 Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol 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 


