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Doplnenie č. 4 ev. č. MK - 107/2012/M 

  
ZMLUVY č. MK – 78/09/M 

o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania 
na  roky 2010 – 2014 v znení Doplnenia č. 1 ev. č. MK-34/10/M, Doplnenia č. 2 ev. č. MK-

51/10/M a Doplnenia č. 3 ev. č. MK-32/12/M 
 

V zmysle čl. X ods. 4 zmluvy sa 
 
 

I. Slovenská republika 
zastúpená:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
sídlo:   Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 
IČO:                      00 165 182 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
výdavkový účet:   7000071652/8180 
príjmový účet:       7000071695/8180 
depozitný účet:     7000071687/8180 
 

       zastúpené:               Marek Maďarič 
                                                  minister kultúry 
 

(ďalej len „štát“)  
 
 
 
II.  Rozhlas a televízia Slovenska ako právny nástupca Slovenského rozhlasu podľa § 23 

ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo:  
1922/B                            
sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:   47 232 480    
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:   SK2023169973 
bankové spojenie:  Tatra banka, a. s., č. účtu: 2921708838/1100 
zastúpená:   Václav Mika 
    generálny riaditeľ 
 
 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy: 
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Čl. I 

 
 

1. V čl. V ods. 1 písm. c) znie: 
„c) 31. decembra druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, 
v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté, ak boli finančné prostriedky – kapitálové 
výdavky – poskytnuté v príslušnom kalendárnom roku na realizáciu účelových 
investičných projektov.“. 
 

2. V čl. V ods. 2 písm. b) znie: 
„b) 10. januára tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom 
boli finančné prostriedky poskytnuté, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 
1 písm. c) tohto článku a zaslať o tom štátu upovedomenie.“. 
 

3. V čl. V ods. 4 písm. b) znie: 
„b) 10. januára tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom 
boli finančné prostriedky poskytnuté, ak boli finančné prostriedky poskytnuté podľa ods. 
1 písm. c) tohto článku, a to nasledujúcim spôsobom:“. 
 

4. V čl. V ods. 4 bod 2 znie: 
„2. na depozitný účet štátu, ak ich vracia v čase od 1. januára kalendárneho roka 
nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté do 
10. januára tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jej 
boli finančné prostriedky poskytnuté.“. 
 

5. V čl. V ods. 6 písm. b) znie: 
„b) 10. januára tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom 
boli finančné prostriedky poskytnuté , ak boli finančné prostriedky použité od 1. apríla 
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli finančné 
prostriedky poskytnuté do 31. decembra druhého kalendárneho roka nasledujúceho po 
kalendárnom roku, v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté.“. 

  
 

Čl. II 
 

1. Toto doplnenie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v z mysle 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. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny podľa čl. I tohto doplnenia sa vzťahujú aj na 
použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov – kapitálových výdavkov poskytnutých 
podľa Dodatku č. 2 MK-52/10/M na rok 2011 k zmluve. 
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3. Toto doplnenie je vyhotovené v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane Rozhlas 
a televízia Slovenska a štyri štát. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si toto doplnenie riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a súhlasia s ním, uzatvárajú ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne 
nevyhovujúcich podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 

      
 
 
 
Bratislava, dňa ................2012                                                   Bratislava, dňa ...................2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marek Maďarič                                                                               Václav Mika 
minister kultúry                                                                               generálny riaditeľ 
Slovenskej republiky                                                                       Rozhlasu a televízie Slovenska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


