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Rozhodnutie č.:     9910701295 Bratislava, 6. júna 2022        
Č. správ. konania: 7698/OSFS/2022-14691 
   

 

  

 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 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 
(ďalej len „držiteľ povolenia“ alebo „účastník konania“) o predĺženie platnosti 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 9910701295 zo dňa 21.6.2010 
 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
 
podľa § 42 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách sa platnosť 
individuálneho povolenia č. 9910701295 predlžuje do 31.8.2026. 
 
 
Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 9910701295 zo 
dňa 21.6.2010 ostávajú nezmenené. Nadobudnutím právoplatnosti sa toto 
rozhodnutie stáva neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 9910701295 a je viazané 
podmienkami v ňom uvedenými. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
 Účastník konania doručil dňa 27.5.2022 žiadosť o predĺženie platnosti 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 9910701295 zo dňa 21.6.2010. 
Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia bola doručená v lehote 
stanovenej v § 42 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách. 
 Úrad žiadosť účastníka konania posúdil ako odôvodnenú a rozhodol 
o predĺžení platnosti tohto individuálneho povolenia podľa § 42 ods. 10 zákona 
o elektronických komunikáciách tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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 


