Verejná konzultácia
k možnosti obnovenia individuálnych práv
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz

VYHODNOTENIE

28.10.2022

1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) dňa
7.9.2022 zverejnil na svojom webovom sídle v časti „Konzultácie“ návrhy rozhodnutí o
obnovení práv na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz pre spoločnosť O2
Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., SWAN, a.s. a Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „verejná
konzultácia“).
Do verejnej konzultácie sa zapojili štyri subjekty. Tabuľka 1 uvádza zoznam subjektov, ktoré
sa zapojili do verejnej konzultácie.
P. č.

Názov subjektu

Skratka

1.

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu,
Popradská 12, 040 01 Košice

Ďalej len „ALPIi“

2.
3.
4.

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01
Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava
SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava - mestská
časť Staré Mesto 811 09

Tabuľka 1: Zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do verejnej konzultácie

Ďalej len „O2“
Ďalej len „Orange“
Ďalej len „SWAN“

2 Všeobecne k možnosti obnovenia individuálnych práv na používanie
frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz
ALPI: ALPI sa v tejto veci prikláňa k stanovisku úradu v tom zmysle, že za existujúcej situácie
je vysoko nepravdepodobný vstup nového operátora na trh elektronických komunikačných
služieb prostredníctvom získania individuálneho povolenia v pásme 1800 MHz, a efektívne
využívanie frekvenčného pásma je možné najmä obnovením (predĺžením) individuálnych práv
pre existujúcich držiteľov. Ak by nedošlo k obnoveniu (predĺženiu) individuálnych práv pre
existujúcich držiteľov, zhoršila by sa dostupnosť mobilných služieb (pokrytie územia)
existujúcich mobilných sietí, a na druhej strane by to ani neumožnilo zmysluplne vstúpiť na trh
ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľom mobilných sietí, nakoľko iba samotné
pásmo 1800 MHz bez ďalších pásiem nie je dostačujúce na plnohodnotné pokrytie územia.
Orange: Oceňujeme prístup úradu a stotožňujeme sa s hlavnými predpokladmi, ktoré vedú
možnosti obnovenia práv súčasným držiteľom. Za kľúčové, ktoré podľa nášho názoru túto
možnosť podporujú, považujeme
SWAN: Spoločnosť SWAN, a.s. veľmi pozitívne hodnotí zámer Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej aj len ako „Úrad“) obnoviť práva
vyplývajúce z individuálnych povolení na používanie frekvencií z harmonizovaného
frekvenčného pásma 1800 MHz súčasným držiteľom frekvencií a súhlasí, že ide o optimálne
riešenie v prospech efektívneho využívania frekvenčného spektra v SR a rozvoj elektronických
komunikačných služieb, najmä širokopásmových služieb nových generácií v SR vrátane
podpory investícií podnikov do nových technológií 5G.
O2: S dôrazom na efektivitu využívania frekvenčného spektra a dostupnosť služieb koncovým
užívateľom na území Slovenskej republiky je O2 za obnovenie individuálnych povolení na
používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz ich súčasným držiteľom.
Stanovisko úradu
Úrad má za to že verejnosť podporuje zámer úradu obnoviť práva na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 1800 MHz súčasným držiteľom individuálnych povolení. Úrad na
základe výsledkov tejto konzultácie rozhodol, že bude realizovať tento zámer.

APLI: ALPI má za to, že úradom predložený návrh podmienok, za ktorých by boli individuálne
práva obnovené, nie je v súlade s cieľmi, ktoré sú vyjadrené v § 1 ods. 3 a 4 zákona 452/2021
Z.z. o elektronických komunikáciách a ktoré má úrad napĺňať, a návrh je potrebné v tomto
smere doplniť. Ako uvádza samotný zákon v § 1, "Cieľom tohto zákona je zabezpečiť rozvoj
odvetvia elektronických komunikácií a tým efektívne poskytovanie a prístup osôb ku kvalitným,
cenovo prijateľným a bezpečným službám a sieťam", a tiež "podporovať udržateľnú
a efektívnu hospodársku súťaž, budovanie a využívanie vysokokapacitných sietí, investície a
inovácie v odvetví elektronických komunikácií a rozvoj trhu v odvetví elektronických
komunikácií."
V materiáli predloženom ku konzultácii však sám úrad uvádza, že "Obnovenie práv nebude
mať vplyv na hospodársku súťaž, nakoľko nedôjde k žiadnej zmene v rozdelení frekvencií
medzi existujúcimi subjektami na trhu mobilných elektronických komunikačných služieb iba sa
podporí súčasný stav, t.j. existencia štyroch mobilných operátorov."

Zachovanie (resp. aktívne podporenie) súčasného stavu, bez vplyvu na hospodársku
súťaž, nepochybne nie je napĺňaním cieľov stanovených zákonom, ktorými je rozvoj
odvetvia a rozvoj trhu.
Ďalší rozvoj trhu je tak možný iba s využitím prístupu k existujúcim sieťam
a poskytovaním tzv. mobilných virtuálnych sietí podnikmi, označovanými ako MVNO
(Mobile Virtual Network Operatork).
Úradu je z jeho činnosti známe, že obchodné rokovania o poskytnutí veľkoobchodného
prístupu k mobilným sieťami pre MVNO dlhodobo nevedú k uzavretiu dohôd o prístupe.
Slovensko je v súčasnosti už pravdepodobne posledným členským štátom únie, v ktorom na
trhu nepôsobí žiadny MVNO.
Pre naplnenie cieľov § 1 ZEK (s cieľom podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž
a rozvoj trhu v odvetví elektronických komunikácií) sa javí ako nevyhnutné pri obnovení práv
na používanie frekvencií doplniť do individuálnych povolení opatrenie týkajúce sa povinnosti
poskytovať veľkoobchodný prístup, národný alebo regionálny roaming, a to napríklad v znení:
Podmienky s cieľom podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž a rozvoj trhu v
odvetví elektronických komunikácií:
Držiteľ povolenia je povinný na požiadanie v dobrej viere rokovať so žiadateľom a za
primeraných podmienok poskytovať veľkoobchodný prístup (napríklad národný alebo
regionálny roaming) k mobilnej sieti prevádzkovanej držiteľom povolenia vo
frekvenčných pásmach podľa tohto individuálneho povolenia a frekvenčných pásmach
podľa iných individuálnych povolení, používaných držiteľom povolenia na účel
prevádzkovania mobilnej siete.
Stanovisko úradu
Úrad neakceptuje pripomienku ALPI na zavedenie povinnosti rokovať so žiadateľom a za
primeraných podmienok poskytovať veľkoobchodný prístup. Úrad má za to, že navrhnutá
povinnosť je všeobecná a v takomto zmysle je už formulovaná v samotnom zákone
č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Úrad pripúšťa existenciu problému
veľkoobchodného prístupu na slovenskom trhu elektronických komunikácií a plánuje to riešiť,
ale nie v tomto procese obnovy práv na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800
MHz.

SWAN: Dovoľujeme si týmto poukázať na šiesty a ôsmy odsek na prvej strane dokumentu
Verejná konzultácia k možnosti obnovenia individuálnych práv na používanie frekvencií z
frekvenčného pásma 1800 MHz (ďalej len „VK“), kde sú zrejme nesprávne uvedené
frekvenčné úseky pri spoločnosti Orange Slovensko a spoločnosti Slovak Telekom
nasledovne:
„Spoločnosti Orange Slovensko je pridelený frekvenčný úsek 1710 – 1730 MHz/1805 – 1825
MHz, pričom frekvenčný úsek 1725 – 1730 MHz /1805 – 1825 MHz sprístupnila spoločnosť
Orange Slovensko spoločnosti SWAN na severnej časti územia Slovenskej republiky,“ kde
1805 MHz by malo správne znieť 1820 MHz a

„Spoločnosti Slovak Telekom je pridelený frekvenčný úsek 1748 – 1766,2 MHz/1843 – 1861,2
MHz, pričom frekvenčný úsek 1748 – 1750 MHz/1741 – 1843 MHz sprístupnila spoločnosti
SWAN na juhozápadnej a juhovýchodnej časti územia Slovenskej republiky a frekvenčný úsek
1765 – 1766,2 MHz/1860 – 1861,2 MHz sprístupnila spoločnosti O2 Slovakia na juhozápadnej,
západnej a severnej časti územia Slovenskej republiky,“ kde 1741 – 1843 MHz by malo
správne znieť 1843 – 1845 MHz.
Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN. V úvodnej časti boli nesprávne uvedené
frekvenčné úseky, ktoré boli sprístupnené v rámci prenájmu práv spoločnosťou Orange
a Slovak Telekom.

2.1

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o pridelení frekvencií - splatnosť
jednorazovej úhrady

Orange: V Podmienkach splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií podľa § 35
ods. 2 písm. j) ZEK navrhujeme návrh znenia: „Prvá časť úhrady vo výške 1 594 080,00 eura
je splatná do 31.12.2022.” nahradiť znením “Prvá časť úhrady vo výške 1 594 080,00 eura je
splatná do 30.06.2023.”
Uskutočnenie takto vysokých platieb vo výške niekoľkých miliónov si v prostredí komerčných
organizácií vyžaduje dlhodobé a transparentné plánovanie. Táto situácia je ešte viac
komplikovaná časťou roka, do ktorej spoločnosti vstupujú a pripravujú sa už na fiškálne
ukončenie roka. Navrhujeme preto predmetnú platbu prvej časti úhrady presunúť do 1.
polovice roka 2023, kedy sa spoločnosti môžu lepšie pripraviť a daný výdaj zahrnúť do svojich
finančných plánov.
SWAN: Vzhľadom na to, že ide o nepredvídateľný náklad a podniky s ním nepočítali vo svojich
investičných rozpočtoch, s prihliadnutím na to, že zmeny prebiehajú v krátkom čase a v období,
keď podniky zaznamenávajú výrazné nárasty nákladov najmä v oblasti energií, navrhujeme
rozhodnutia vydať až v roku 2023 a vo všetkých častiach „Podmienky splatnosti jednorazovej
úhrady za pridelenie frekvencií podľa § 35 ods. 2 písm. j) ZEK“ posunúť termín splatnosti prvej
časti úhrady z 31.12.2022 na 31.12.2023.
Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienky na úpravu splatnosti prvej časti jednorazovej úhrady. Splatnosť
prvej časti úhrady nastaví v súlade s návrhom spoločnosti Orange do 30.6.2023.

2.2

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o pridelení frekvencií - záväzky,
ktoré na seba prevzal žiadateľ o obnovenie práv

Orange: Navrhujeme aby úrad danú povinnosť upravil nasledovne: „Držiteľ individuálneho
povolenia prenajme nájomcovi frekvencie vzostupné (UL) 1725,0 MHz –1730,0 MHz a
zostupné (DL) 1820,0 MHz –1825,0 MHz v severnej oblasti po dobu platnosti tohto
individuálneho povolenia s výnimkou, ak počas doby platnosti individuálneho povolenia dôjde
k zániku nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom“.

Prenájom časti frekvenčného spektra je založený na komerčnej dohode a princípe
dobrovoľnosti. Takáto zmluva môže byť ukončená či už vzájomnou dohodou zmluvných strán
alebo na základe porušenia podmienok zmluvy niektorou zo zmluvných strán dlho pred
riadnym zmluvne dohodnutým termínom ukončenia. Je podľa nášho názoru nevyhnutné, aby
individuálne povolenie rátalo s takouto možnosťou a nevytváralo na držiteľa individuálneho
povolenia tlak povinnosti, ktorú nie je možné z titulu zániku komerčnej zmluvy dvoch právnych
subjektov dodržať.

O2: Výrok v časti „Záväzky, ktoré na seba prevzal žiadateľ o obnovenie práv podľa § 35 ods.
2 písm. k) “ navrhuje O2 vypustiť v plnom rozsahu.
Podmienky, ktoré sú definované v existujúcich individuálnych povoleniach, sú podľa názoru
O2 postačujúce na zabezpečenie dostatočnej kvality a rozsahu telekomunikačných služieb aj
v budúcnosti. Uloženie povinnosti držiteľa povolenia, aby prenajal frekvencie po celú dobu
platnosti individuálneho povolenia nájomcovi – spoločnosti Slovak Telekom, a.s., je
neprimeraným regulačným zásahom Úradu do nájomného vzťahu držiteľa povolenia a
nájomcu. O2 je toho názoru, že Úrad nemôže bez primeraného dôvodu zasahovať do zmluvnej
voľnosti držiteľa povolenia a nájomcu a z uvedeného dôvodu navrhuje tejto záväzok vypustiť.
Stanovisko úradu
Úrad naďalej podporuje

zdieľané využívanie frekvenčného spektra na báze
geografických oblastí formou prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
nakoľko to podporuje efektívnejšie využívanie frekvencií a rovnomerné rozdelenie
frekvenčného spektra medzi existujúce subjekty.
Úrad je za zachovanie súčasnej dohody medzi držiteľmi individuálnych povolení aj po
roku 2025, akceptuje ale pripomienku spoločnosti Orange, že ide o komerčnú dohodu
na princípe dobrovoľnosti. Zároveň akceptuje pripomienku, že v prípade zániku tejto
zmluvy nie je možné tento záväzok naďalej vyžadovať. Úrad upraví formuláciu
v povolení o výnimku zo záväzku, ktorý na seba prevzal držiteľ individuálneho
povolenia, v prípade zániku komerčnej zmluvy dvoch právnych subjektov

2.3

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o určení podmienok, za ktorých
je možné frekvencie používať

SWAN: Vo všetkých Návrhoch individuálneho povolenia o pridelení frekvencií je nesúlad v
termínoch zasielania databáz s údajmi o počte a umiestnení základňových staníc, kde v
rozhodnutí o určení podmienok sú uvedené termíny 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10. a v
odôvodnení 15.03., 15.06., 15.09. a 15.12. Navrhujeme zosúladiť na termíny 15.03., 15.06.,
15.09. a 15.12.
O2: Výrok v časti „Povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových
zariadení podľa § 35 ods. 2 písm. q) ZEK“ navrhuje O2 nahradiť nasledovným znením:
Povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení podľa §
35 ods. 2 písm. q) ZEK“, pokiaľ toto rozhodnutie nestanovuje inak.“

Vo vzťahu k prenajatým frekvenciám je za plnenie povinnosti predložiť Úradu informácie o
aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení zodpovedný nájomca. O2 plní uvedenú
povinnosť len vo vzťahu k frekvenciám, ktoré nie sú v nájme nájomcu, preto je potrebné do
individuálneho povolenia doplniť, že O2 plní povinnosť predložiť Úradu informácie o aktuálnom
počte a umiestnení rádiových zariadení len vtedy, pokiaľ individuálne povolenie nestanoví
inak.
Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN a zosúladí dátumy zasielania databáz vo
výrokovej časti rozhodnutia a v odôvodnení rozhodnutia na termíny 15.03., 15.06., 15.09. a
15.12.
Úrad čiastočne akceptuje pripomienku spoločnosti O2 na úpravu predmetnej textácie, aby
bolo jednoznačné, že držiteľ povolenia, ako aj nájomca je povinný zasielať informácie iba o
aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení, ktoré sám prevádzkuje.

2.4

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o pridelení frekvencií Slovak
Telekom

SWAN: V časti „Nájomca práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií chýba popri Nájomcovi č.
1 označenie Nájomcu č. 2, spoločnosti SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO:
35 680 202.
Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN a do rozhodnutia o pridelení frekvencií pre
spoločnosť Slovak Telekom doplní aj nájomcu č. 2 ako je uvedené v rozhodnutí o určení
podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.

Podmienky splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií podľa § 35 ods. 2 písm. j)
ZEK“ je nesprávne uvedená úhrada, správne má byť uvedená suma úhrady vo výške
8.493.120 eura v zmysle výpočtu vedeného v rozhodnutí podľa opráv Odôvodnenia, kde tri zo
štyroch posledných odsekov obsahujú chyby v písaní nasledovne:
I.

„Nakoľko úrad prideľuje frekvencie z frekvenčného úseku 1748,0 – 1749,9 MHz/1843,0
– 1844,9 MHz a 1766,1 – 1766,2 MHz/ 1861,1 – 1861,2 MHz na 15 rokov, čo
predstavuje spektrum o veľkosti 2×2 MHz a frekvencie z frekvenčného úseku 1749,9–
1766,1 MHz/ 1844,9 – 1861,1 MHz o veľkosti 2×16,2 MHz na 14 rokov a 4 mesiace,
úrad túto skutočnosť zohľadnil v stanovenej jednorazovej úhrade,“ kde sa tento 2x 0,1
MHz nepredlžuje na 15 rokov ale na 14 rokov; namiesto 2x2 MHz by malo byť správne
2x1,9 MHz; namiesto 2x16,2 MHz by malo správne znieť 2x16,3 MHz;

II.

„Frekvencie 1748,0 – 1749,9 MHz/ 1843,0 – 1844,9 MHz a 1766,1 – 1766,2 MHz/
1861,1 – 1861,2 MHz v rozsahu 2×2 MHz, čo predstavuje 4 MHz prideľuje na 180
mesiacov, čo predstavuje sumu: - 1350 €×180*4 = 972 000,00.“ Keďže by malo
namiesto 2x2 MHz byť uvedené 1,9 MHz, takže 2x1,9 predstavuje sumu 923.400 EUR;

III.

„Frekvencie 1749,9 – 1766,1 MHz/ 1844,9 – 1861,1 MHz v rozsahu 2×16,2 MHz, čo
predstavuje 32,4 MHz prideľuje na 172 mesiacov, čo predstavuje sumu: - 1350
€×172*32,4 = 7 523 280,00.“ Keďže by malo namiesto 2x16,2 MHz byť uvedené 16,3
MHz, takže 2x16,3 predstavuje sumu 7.569.720 EUR.

Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN. Nakoľko frekvenčný úsek 1766,1 – 1766,2
MHz/ 1861,1 – 1861,2 MHz je pridelený spoločnsoti Slovak Telekom do 7.9.2026, úrad upraví
danú skutočnosť v navrhovanom povolení a zohľadní to aj pri výpočte úhrady.

2.5

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o pridelení frekvencií SWAN

SWAN: V časti „Nájomca práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií vzostupné (UL) 1766,2
MHz – 1770,0 MHz a zostupné (DL) 1861,2 MHz –1865,0 MHz podľa §35 ods. 2 písm. a) ZEK“
sú zrejme chybne uvedené frekvencie, keďže SWAN prenajíma Slovak Telekom (UL) 1745,0
MHz – 1748,0 MHz a zostupné (DL) 1840,0 MHz –1843,0 MHz, čo je správne uvedené
v tabuľke nižšie.

Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN a frekvenčné úseku uvedené pri definovaní
nájomcu upraví na (UL) 1745,0 MHz – 1748,0 MHz a zostupné (DL) 1840,0 MHz –1843,0
MHz.

SWAN: v časti „Odôvodnenie“ sú v treťom a štvrtom odseku od konca nesprávne uvedené
veľkosti frekvenčného spektra a výsledná suma nasledovne:
I.

“Nakoľko úrad prideľuje frekvencie z frekvenčného úseku 1730,0 – 1743,9 MHz/ 1825,0
– 1838,9 MHz a 1746,1 – 1748,0 MHz/ 1841,1 – 1843,0 MHz na 15 rokov, čo
predstavuje spektrum o veľkosti 2×15,8 MHz a frekvencie z frekvenčného úseku
1743,9 – 1746,1 MHz/ 1838,9 – 1841,1 MHz o veľkosti 2×2,4 MHz na 14 rokov a 4
mesiace, úrad túto skutočnosť zohľadnil v stanovenej jednorazovej úhrade,” kde
správne by malo byť 2x2,2 MHz;

II.

“Frekvencie 1730,0 – 1743,9 MHz/1825,0 – 1838,9 MHz a 1746,1 – 1748,0 MHz/
1841,1 – 1843,0 MHz v rozsahu 2×15,8 MHz, čo predstavuje 31,6 MHz prideľuje na
180 mesiacov, čo predstavuje sumu: - 1350 €×180*31,6 = 7 687 800,00,” kde vo
výslednej sume je preklep, správna hodnota má byť 7.678.800.
Stanovisko úradu

Úrad akceptuje pripomienky spoločnosti SWAN. V jednej časti bol nesprávne uvedený rozsah
frekvencií a v zmysle preklepu vo výpočte pridelenia frekvencií na obdobie 180 mesiacov došlo

k preklepe vo vypočítanej sume a teda aj určení jednorazovej úhrady a jej splátok. Úrad obe
chyby opraví. Vypočítaná jednorazová úhradu je 8 700 480,00 €.

2.6

Pripomienka k návrhu individuálneho povolenia o určení podmienok, za ktorých
je možné používať frekvencie SWAN

SWAN: V časti „Úhrada platná od 1.10.2026“ by mala byť úhrada vo výške 17.500 EUR
mesačne/52.500 EUR štvrťročne tak, ako je uvedené v rozhodnutí o určení podmienok zo dňa
31.8.2022, čo zohľadňuje 2x18 MHz frekvenčnú škálu spoločnosti SWAN, a.s. Rozumieme,
že v intervale 1.1.2026 až 30.9.2026 bude spoločnosť SWAN, a.s. platiť opakovane úhrady
podľa oboch rozhodnutí. Rozhodnutie z 31.8.2022 stanovuje úhradu 2.138,89 EUR mesačne
od 1.1.2026, nové rozhodnutie určuje pre obdobie 1.1.2026 až 30.9.2026 výšku 15.361,11
EUR, čo spolu predstavuje sumu 17.500 EUR mesačne. Rozhodnutie zo dňa 31.8.2022 sa
stáva dňom 1.10.2026 neplatným.
v časti „Odôvodnenie“ tretí odsek od konca je nesprávne uvedený rozsah frekvencií „Výška
mesačnej úhrady je stanovená podľa platného sadzobníka úhrad. Keďže ide o rádiovú sieť
pozemnej pohyblivej služby – celoplošnú rádiovú sieť na výpočet úhrady sa vzťahuje položka
1 sadzobníka úhrad:
S=1/12×S1×Y1×1/KF×Km, kde
-

-

S1 je sadzba za 1 kHz pridelenej šírky frekvenčného pásma. Pre verejné siete je S1 =
35 eur;
Y1 je počet kHz. Celková šírka pridelených frekvencií predstavuje do 30.09.2026
rozsah 2×15,8 MHz, čiže Y1 = 31600; a od 01.10.2026 rozsah 2×18,2 MHz a Y1 =
36400;
Km je modifikačný koeficient. Km = 0,3,“ kde správne by malo byť 2x18,0 MHz)

Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN. Od 1.10.2026 je mesačná opakovaná úhrada
vo výške 17 500,00 € a kvartálna úhrada vo výške 52 500,00 €, Úrad opravil aj chybu
v odôvodnení, pri určovaní celkovej šírky frekvenčného pásma, z čoho vyplývala chyba vo
výpočte opakovanej úhrady.

SWAN: V časti „Nájomca práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií vzostupné (UL) 1766,2
MHz – 1770,0 MHz a zostupné (DL) 1861,2 MHz –1865,0 MHz podľa §35 ods. 2 písm. a) ZEK”
je tiež zrejme nesprávne uvedené označenie frekvencií, správne by malo byť (UL) 1745,0 MHz
– 1748,0 MHz a zostupné (DL) 1840,0 MHz –1843,0 MHz, ako je uvedené v tabuľke nižšie;

Stanovisko úradu
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti SWAN a frekvenčné úseku uvedené pri definovaní
nájomcu upraví na (UL) 1745,0 MHz – 1748,0 MHz a zostupné (DL) 1840,0 MHz –1843,0
MHz.

