
 
 
 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií  
a poštových služieb 

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

 
 
 

Rozhodnutie č.:      9810501215 Bratislava, 23. mája 2022 
Č. správ. konania:  7049/OSFS/2022-12433  
 
 
 
 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“) rozhodol vo veci zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií 
č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho neskorších zmien držiteľa Ústredie 
práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, 
Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO: 30794536 (ďalej len „držiteľ povolenia alebo 
„účastník konania“)  
 
 
podľa § 43 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 5 ZEK tak, že mení individuálne 
povolenie na používanie frekvencií č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho 
neskorších zmien nasledovne: 
 
od 01.02.2022 sa vypúšťa časť „Opakovaná úhrada za právo používať frekvencie 
alebo identifikačný znak”. 
 
Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 9810501215 zo dňa 
08.08.2008 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 
 
 Úrad oznámením o začatí správneho konania zo dňa 10.05.2022, doručenom 
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 
12.05.2022, začal podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku z vlastného podnetu správne 
konanie vo veci zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií                          
č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho neskorších zmien podľa § 43 ods. 1 
písm. b) zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pri svojej úradnej činnosti zistil, 
že je nevyhnutné uviesť individuálne povolenie č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 
v znení jeho neskorších zmien do súladu so ZEK v časti týkajúcej sa opakovanej 
úhrady za právo používať frekvencie. Účastník konania výzvu prevzal dňa 12.05.2022 
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.  
 
 Podľa § 13 ods. 5 ZEK “Povinnosť platiť administratívne úhrady podľa odseku 
1 sa nevzťahuje na orgány štátnej správy”.  
  
 Podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZEK administratívne úhrady sú aj úhrady určené 
úradom za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia                        
na používanie frekvencií.  
 
 Nakoľko účastník konania je orgánom štátnej správy, úrad rozhodol                         
o vypustetní časti “Opakovaná úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný 
znak” z individuálneho povolenia č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho 
neskorších zmien s platnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti ZEK. 
 
 Úrad na základe vyššie uvedeného  rozhodol o zmene individuálneho povolenia 
na používanie frekvencií č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho neskorších 
zmien podľa § 43 ods. 1 písm. b) ZEK tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
  
 Toto rozhodnutie o zmene je neoddeliteľnou súčasťou individuálneho povolenia 
na používanie frekvencií č. 9810501215 zo dňa 08.08.2008 v znení jeho neskorších 
zmien. 
 
 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 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 


