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DOPLNENIE č. 1 MK - 93/2013/M
k Zmluve č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017 (ďalej len „doplnenie“)
uzatvorenej podľa § 21 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
medzi
I.

Slovenská republika
zastúpená:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
výdavkový účet:
príjmový účet:
depozitný účet:
štatutárny orgán:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
00 165 182
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Marek Maďarič
minister kultúry

(ďalej len „štát“)
a
II.

Rozhlas a televízia Slovenska
Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
číslo: 1922B
sídlo:
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO:
47 232 480
DIČ:
2023169973
bankové spojenie:
XXXXXX
číslo účtu:
XXXXXX

štatutárny orgán:

Václav Mika
generálny riaditeľ

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
V zmysle čl. XII ods. 3 Zmluvy č. MK - 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti
v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017 (ďalej len
„Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
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1. V čl. III ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „krátkych vĺn,“.

2. V čl. IV ods. 7 znie:
„(7) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná zabezpečiť, aby nový pôvodný televízny
program vo verejnom záujme, ktorý je zároveň slovenským kinematografickým dielom,
bol označený textom „vyrobené s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“
a oficiálnym logom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pričom takéto označenie
musí byť súčasťou úvodných a/alebo záverečných titulkov programu, a to aj pri jeho
verejnom šírení audiovizuálnym predstavením.“.
3. V čl. V sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4 ktorý znie:
„4. Ak sa v priebehu príslušného kalendárneho roka prostredníctvom zmeny dodatku na
príslušný kalendárny rok zvýši príspevok, štát je povinný poskytnúť Rozhlasu a televízii
Slovenska časť príspevku vo výške predstavujúcej navýšenie príspevku bezhotovostným
prevodom na účet uvedený v tejto zmluve v lehote
a) do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, ak zmena dodatku na príslušný
kalendárny rok nadobudla účinnosť do 10. októbra príslušného kalendárneho roka,
b) do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ak zmena dodatku na príslušný
kalendárny rok nadobudla účinnosť po 10. októbri príslušného kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
4. V čl. VIII ods. 1 sa slová „do 1. októbra“ nahrádzajú slovami „do 1. novembra“.
5. V čl. VIII ods. 2 sa slová „do 15. novembra“ nahrádzajú slovami „do 15. decembra“.
6. V čl. VIII ods. 3 sa na konci vety doplní „a na rok 2014.“.
7. V čl. XI sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
8. Čl. XI sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 5 písm. c) Zmluvy sa vzťahuje aj na nový
pôvodný televízny program vo verejnom záujme, ktorý je zároveň slovenským
kinematografickým dielom podľa § 2 ods. 3 zákona č. 343/2007 Z. z., ktorý bol vyrobený
na základe zmluvy so štátom v oblasti televízneho vysielania a dodatkov k nej.“.
9. V prílohe č. 1 – vzor dodatku, v časti „C“ Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie
Slovenska zabezpečiť vysielanie do zahraničia sa v bode 2 vypúšťajú slová „krátkych
vĺn,“.
10. V prílohe č. 2 – vzor zúčtovania realizácie programového záväzku, sa v tabuľke
Identifikácia programov v oblasti rozhlasového vysielania a v tabuľke Identifikácia
programov v oblasti televízneho vysielania vypúšťa stĺpec „Atribúty verejného záujmu“.

2

ZM00000049_4

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Toto doplnenie nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov. Rozhlas a televízia Slovenska súhlasí so zverejnením tohto
doplnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v
celom rozsahu.
2. Toto doplnenie je vyhotovené v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane Rozhlas
a televízia Slovenska a štyri štát.
3. Toto doplnenie je možné dopĺňať alebo meniť výhradne písomnou formou, pričom
doplnenia a zmeny sa po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tohto doplnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si doplnenie riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,
súhlasia s ním, uzatvorili ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave .................................

V Bratislave .................................

.........................................................
Marek M a ď a r i č
minister kultúry Slovenskej republiky

.........................................................
Václav M i k a
generálny riaditeľ
Rozhlasu a televízie Slovenska
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