
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
odbor regulácie elektronických komunikácií 

 Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

 
Číslo: 5504/OREK/2022-10464                                         V Bratislave dňa 09.05.2022 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 
Účastník konania:                 NFON GmbH 
Sídlo/miesto podnikania:     Linzer Strasse 55, ST. Polten 3110, Rakúsko 
Registračné číslo:                 366363B 
Zastúpený:                             Barbara Badová, rodné číslo 9261308474, na 
základe pnej moci zo dňa 4.4.2022 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor  regulácie 
elektronických komunikácií (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy 
v oblasti  elektronických komunikácií  podľa § 5 a § 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) a písm. g) a  § 54 ods. 1 
písm. a) a písm. c) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol 
o pridelení čísel účastníkovi konania, podniku NFON GmbH, so sídlom Linzer 
Strasse 55, ST. Polten 3110, Rakúsko, Registračné číslo 366363B, v zastúpení 
Barbara Badová, rodné číslo 9261308474, na základe plnej moci zo dňa 4.4.2022  
(ďalej len  „účastník konania“ )  na základe jeho žiadosti zo dňa 09.03.2022, 
doplnenej 08.04.2022 a 25.04.2022 v súlade s opatrením úradu zo dňa  8. decembra 
2011, číslo O-26/2011 o číslovacom pláne (ďalej len „číslovací plán“) takto:  
podľa § 55 ods. 2 a ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách  v súlade   
s číslovacím plánom prideľuje účastníkovi konania  
  1) množiny geografických účastníckych čísel  

(0)23020xxxx 
na  účel ich poskytovania účastníkom verejne dostupnej interpersonálnej 
komunikačnej služby založenej na číslach na pevnom mieste pripojenia v  primárnej  
oblasti Bratislava, 
  2) sieťové smerovacie číslo  

EE76 
na účel smerovania volaní vo verejných elektronických komunikačných  sieťach. 
Množiny geografických účastníckych čísel (0)23020xxxx a sieťové smerovacie 
číslo EE76 (ďalej len „pridelené čísla“) úrad prideľuje účastníkovi konania na dobu 
neurčitú, a to za týchto podmienok: 
a) účastník konania je povinný dodržiavať požiadavky na prenositeľnosť čísla podľa 

platného znenia opatrenia úradu číslo O-22/2011 zo dňa 30. novembra 2011, 
o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla,  

b) účastník konania je povinný používať pridelené čísla na poskytovanie služieb len 
vo verejných sieťach  Slovenskej republiky, 

c) účastník konania je povinný predložiť úradu správu o používaní pridelených čísel 
za predchádzajúci kalendárny rok každoročne, a to najneskôr do 31. januára, 
v tlačenej aj v elektronickej forme, 

d) účastník konania prideľuje čísla z  množín účastníckych čísel len svojim 
účastníkom, 

e) účastník konania je podľa § 55 ods. 15 zákona o elektronických komunikáciách 
povinný platiť za každé pridelené číslo ročnú opakovanú úhradu podľa platného 
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opatrenia úradu, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.  
Podľa sadzobníka úhrad za pridelené čísla, ustanoveného opatrením úradu číslo 
O-24/2011 zo dňa 6. decembra 2011, je výška ročnej opakovanej úhrady 
nasledovná: 
1) podľa  položky 1 - za množinu 10 x 1000 geografických účastníckych  čísel      

((0)23020xxxx pridelenú účastníkovi konania 20,- EUR,  
2) podľa položky 8 - za číslo (EE76) pridelené účastníkovi konania 700,- EUR. 
Výška úhrady za rok 2022 je  1/12 zo sumy 720,- EUR za čísla ((0) 23020xxxx, 
a EE76) pridelené účastníkovi konania, a to za každý aj začatý kalendárny 
mesiac v roku 2022, nasledujúci po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, vrátane mesiaca, v ktorom  toto rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť.  Ročná opakovaná úhrada   za čísla ((0)23020xxxx a EE76) 
pridelené účastníkovi konania za príslušný kalendárny rok je splatná vždy do 31. 
marca nasledujúceho kalendárneho roka, pričom  úhrada za rok 2022 je splatná 
do 31. marca 2023. Účastník konania je povinný úhrady poukazovať na účet 
úradu vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, číslo 
účtu: 7000499747/8180, IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747, variabilný 
symbol 2120310464.  

 
Odôvodnenie: 
    Na očíslovanie účastníkov verejnej interpersonálnej komunikačnej služby 
založenej na číslach (telefónnej služby) na pevnom mieste pripojenia  vymedzuje 
číslovací plán v Prílohe č. 1 množinu osemmiestnych čísel začínajúcich číslicou 2 až 
9 pre primárnu oblasť Bratislava. Účastník konania požiadal o pridelenie množín  10 
000 geografických účastníckych čísel v primárnej oblasti Bratislava, splnil všetky 
zákonné podmienky  na pridelenie  čísel  podľa  § 55  zákona  o elektronických 
komunikáciách, preto úrad podľa § 6 ods. 3 a § 14 ods. 5 číslovacieho plánu pridelil 
účastníkovi konania množinu  geografických účastníckych čísel tak, ako je uvedené  
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
     Na smerovanie volaní v pevných verejných telefónnych  sieťach  definuje číslovací 
plán v § 12 sieťové smerovacie čísla (NRN) začínajúce prístupovým kódom siete 
NAC = EE v hexadecimálnom tvare, identifikačný kód siete NIC sa prideľuje v tvare 
dvojmiestneho dekadického kódu z množiny čísel 01 až 99. Účastník konania 
požiadal o pridelenie sieťového smerovacieho čísla, preto mu úrad v súlade s § 21 
ods. 3 číslovacieho plánu  pridelil sieťové smerovacie číslo tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

   
Poučenie: 
      Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia, 
na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Na jeho 
preskúmanie je príslušný Krajský súd v Bratislave. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    

Mgr. Ing. Ivan Martyák 

riaditeľ odboru 

 

                                                                                                 (elektronický podpis) 


