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R O Z H O D N U T I E 
 

Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy v civilnom letectve, podľa ustanovenia § 46 ods. 1 
písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. i) 
leteckého zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto: 

 
Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 prvej vety leteckého zákona, podľa ktorého frekvencie a 

frekvenčné pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej 
tabuľke frekvenčného spektra prideľuje Dopravný úrad, Žiadosti o pridelenie frekvencie v leteckom 
civilnom pásme pre letisko – Dubová zo dňa 11.07.2018, Dopravnému úradu doručenej dňa 
13.07.2018 a zaevidovanej pod č. 31344/2018, podanej obchodnou spoločnosťou Goset, s.r.o., so 
sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35709031, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13819/B (ďalej len „žiadateľ“)  

 

v y h o v u j e   a   p r i d e ľ u j e 
 

Letisku Dubová 
 

nasledovnú frekvenciu pre hlasovú komunikáciu:  
 

123,930  MHz  
 

za nasledovných podmienok:   
 

Pridelenú frekvenciu je možné užívať dovtedy, kým bude pretrvávať účel, pre ktorý bola 
frekvencia pridelená. Pridelená frekvencia z civilného leteckého pásma môže byť Dopravným úradom 
v prípade medzinárodnej koordinácie kedykoľvek zamenená na inú. Uvedená frekvencia je 
skoordinovaná pre používanie vo FIR Bratislava a je publikovaná v dodatku COM2, ICAO EUR 
ANP (Air Navigation Plan). Frekvencia má ochranu s polomerom 25NM (46km) okolo lokality 
Dubová so súradnicami 482049N 0172124E, do výšky 4000ft (1200m) AMSL. Rádiové zariadenie 
musí spĺňať technické požiadavky Európskej organizácie pre zariadenia civilného letectva (Eurocae), 
ladiaci krok 8,33KHz v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1079/2012 zo 
16. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup pri hlasovej komunikácii 
pre jednotný európsky vzdušný priestor v platnom znení. 
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Keďže správny orgán vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu, svoje rozhodnutie neodôvodnil, a 
to s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 1 druhej vety správneho poriadku, podľa ktorého 
odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.  

 
 Správny poplatok stanovený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov pol. č. 91 písm. r) vo výške 130 € 
(slovom stotridsať eur) bol uhradený dňa 17.07.2018. 

 
Upozorňujeme, že toto Rozhodnutie nenahradzuje povolenie na prevádzkovanie rádiového 

vysielacieho zariadenia. Povolenie na  základe Vašej žiadosti a tohto Rozhodnutia, vydáva Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra, 
Tovarenská 7, 810 06 Bratislava (www.teleoff.gov.sk). 
 
Poučenie: 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať 

rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia) na Dopravný úrad, so sídlom Letisko M.R. 
Štefánika, 823 05 Bratislava 21. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu 
ním zriadenej osobitnej komisie. 

 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za 

predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 

                                                                              Ing. Ivan Hasiček 
                                                                            riaditeľ divízie civilného letectva 

 
 
 
 

 
Rozhodnutie sa doručí: 
Goset, s.r.o., Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35709031 

Na vedomie:  
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra, 
Tovarenská 7, 810 06 Bratislava 

Zakladá sa: 
 spis Dopravného úradu, divízia civilného letectva, odbor leteckých navigačných služieb 

č. 08534/2018/OLNS
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