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Rozhodnutie č.: 20 10 60 1 018             Bratislava, 16. jún 2022 
Č. správ. konania: 7722/OSFS/2022-14779 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”)  
 
 

r o z h o d o l 
 
 
podľa § 43 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 ods. 1 a 2 ZEK vo veci žiadosti 
spoločnosti Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, 
IČO: 36 364 568 (ďalej len „účastník konania“) o vykonanie zmeny individuálneho 
povolenia č. 20 10 60 1 018 zo dňa 23.04.2020 na používanie frekvencie 
Tornaľa 98,5 MHz na rozhlasové analógové pozemské vysielanie (ďalej len 
„individuálne povolenie“) takto: 
 
 
V časti „Držiteľ povolenia“ text po vykonanej zmene znie takto: 
 

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

Názov Towercom, a.s. 

Adresa 
Cesta na Kamzík 14 
831 01  Bratislava 

IČO 36 364 568 

Názov rozhlasovej programovej 
služby 

Melody 

 
Ostatné časti individuálneho povolenia zostávajú nezmenené. 
 



Odôvodnenie: 
 

Účastník konania doručil dňa 01.04.2022 žiadosť o vykonanie zmeny 
individuálneho povolenia. Predmetom žiadosti je zmena názvu rozhlasovej 
programovej služby. Doručením žiadosti sa začalo podľa § 18 ods. 2 správneho 
poriadku správne konanie vo veci. 

Súčasťou žiadosti je kópia rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o 
zmene licencie č. R/133 zo dňa 23.05.2018 v znení neskorších zmien a doplnení, v 
zmysle ktorého sa názov rozhlasovej programovej služby mení na Melody. 

Úrad dal listom č. 7722/OSFS/2022-14775 zo dňa 08.06.2022, doručeným 
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 09.06.2022, možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu, 
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 7 dní odo dňa 
doručenia výzvy na uplatnenie práva podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. 

Účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia 
nevyužil. 

Úrad posúdil žiadosť účastníka konania ako odôvodnenú a po prihliadnutí na 
vyššie uvedené dôvody rozhodol o zmene tohto individuálneho povolenia 
podľa § 43 ods. 1 písm. d) ZEK 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 po nadobudnutí jeho právoplatnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Milan Mizera 
   riaditeľ odboru 
 


