
MK-77/2021/M 

 

DOHODA O UKONČENÍ 

DODATKU  č. 4F MK – 74/2021/M na rok 2021 

k Dodatku  č. 4 MK-82/2020/M na rok 2021 

k Zmluve č. MK - 57/2017/M 

o  zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho 

vysielania na roky 2018-2022 

 (ďalej len „dohoda“)  

 

uzatvorenej podľa § 21 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

I. Slovenská republika  

zastúpená:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

sídlo:   Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 

IČO:   00 165 182 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

výdavkový účet:  SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

príjmový účet:  SK90 8180 0000 0070 0007 1599 

depozitný účet:  SK90 8180 0000 0070 0007 1687 

 

štatutárny orgán:  Natália Milanová 

    ministerka 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:  Tatra banka, a.s. 

prevádzkový účet  SK78 1100 0000 0029 2312 3200 

    SK19 1100 0000 0029 2170 8838 

    SK42 1100 0000 0029 2912 3201 

    SK23 1100 0000 0029 2512 3845 

 

štatutárny orgán:  Jaroslav Rezník 

    generálny riaditeľ 

 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok I 

Predmet dohody 

 

1. V súlade s Článkom X ods. 8 Zmluvy č. MK - 57/2017/M- o zabezpečení služieb 

verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-

2022 sa zmluvné strany sa dohodli na ukončení Dodatku č. 4F MK – 74/2021/M na 

rok 2021 k Dodatku č. 4 MK-82/2020/M na rok 2021 k Zmluve č. MK - 57/2017/M o  

zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho 

vysielania na roky 2018-2022. 

 

2. Dodatok č. 4F MK – 74/2021/M na rok 2021 nadobudol platnosť dňa 24. novembra 

2021 a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 

ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, t.j. 25. novembra 2021. 

 

Článok II 

Vyhlásenie zmluvných strán 

 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody nemajú voči sebe 

žiadne záväzky, ani pohľadávky, ani dlhy, ani iné nevyrovnané nároky prípadne iné 

právne povinnosti, ktoré by pre zmluvné strany vyplývali z Dodatku č. 4F               

MK - 74/2021/M na rok 2021. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jej 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 tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 

vlády Slovenskej republiky v celom rozsahu. 

 

2. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane Rozhlas 

a televízia Slovenska a štyri štát. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

súhlasia s ňou, uzatvorili ju slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave                                                V Bratislave  

 

 

 

           _______________________                     ____________________________    

         Natália Milanová             Jaroslav Rezník 

               ministerka kultúry                       generálny riaditeľ 

                        


