VEREJNÁ KONZULTÁCIA
k návrhu výzvy na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií
z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Ilava.
V súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
predkladá podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách na verejnú konzultáciu
návrh výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií
z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu
Ilava (ďalej len „výzva“).
Frekvencie z frekvenčného pásma 10150 – 10300 a 10500 – 10650 MHz (ďalej
len „frekvenčné pásmo 10 GHz“) boli v predchádzajúcom období prideľované ako
frekvencie z neharmonizovaného frekvenčného pásma 10 GHz pre pevné pozemské
systémy za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým
užívateľom prostredníctvom verejných bezdrôtových prístupových elektronických
komunikačných sietí v súlade s CEPT odporúčaním ERC/REC 12-05. Cieľom
nasledujúceho výberového konania je podpora efektívnej hospodárskej súťaže a
zaistenie poskytovania kvalitných elektronických komunikačných služieb zákazníkom,
ako aj dosiahnutie efektívneho využívania frekvenčného spektra.
V snahe podpory trhu s elektronickými komunikáciami najmä pre lokálnych
a regionálnych poskytovateľov elektronických komunikačných služieb má úrad
v úmysle opätovné pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz, avšak
s platnosťou do 30. septembra 2026. Dobu platnosti pridelenia frekvencií úrad
odôvodňuje potrebou zabezpečenia súčasného uplynutia doby platnosti individuálnych
povolení na používanie frekvencií vydaných vo frekvenčnom pásme 10 GHz.
Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k zverejnenému
návrhu výzvy, ktoré je možné v lehote do 03.09.2022 zasielať v elektronickej forme na
adresu frequency@teleoff.gov.sk. Úrad zároveň uvíta zdôvodnenie Vašich
pripomienok.
V Bratislave, 04. augusta 2022
Ing. Milan Mizera
riaditeľ OSFS
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e-mail:
__________________________________________________________________

