Dohoda o urovnaní
uzatvorená v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mýtna 1 , Bratislava 817 55
47 232 480

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1922/B;
oprávnený konať: Štatutárny orgán - PhDr. Miloslava Zemková - generálna riaditeľka; Mgr. Ľuboš
Machaj - zástupca pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas; Ing. Peter Ondro – zástupca pre
organizačnú zložku Slovenská televízia
(Generálna riaditeľka je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá riadi jej činnosť a koná v jej mene.
Generálna riaditeľka rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010
Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady. Podľa § 15 ods. 2
zák.č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov zástupca pre Slovenský rozhlas je
poverený generálnou riaditeľkou Rozhlasu a televízie Slovenska v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu jej práv a povinností. Podľa §
15 ods.2 zák. č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

(ďalej len „Rozhlas a televízia Slovenska“)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

MEDIALIS, s.r.o.
Hečkova 18, Bratislava 831 05
44 514 891

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55795/B;
oprávnený konať: Štatutárny orgán – Mgr. Pavel Kapusta – konateľ
(Spôsob konania: konateľ koná menom spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje
meno, priezvisko a podpis.)

(ďalej len „MEDIALIS“)
Preambula
–––––––––––––––––––
Zmluvné strany sa dohodli a činia nesporným, že ich úmyslom je ukončiť súdne konania
uvedené v čl. I. Na účely ukončenia súdnych konaní uvedených v čl. I je úmyslom zmluvných strán
nahradiť všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce z nárokov Rozhlasu a televízie Slovenska na
zaplatenie primeranej peňažnej náhrady výlučne právami a povinnosťami podľa tejto dohody
o urovnaní. Na účely ukončenia súdnych konaní uvedených v čl. I je úmyslom zmluvných strán
ukončiť ich spôsobom výlučne podľa tejto dohody o urovnaní.
Zmluvné strany činia nesporným, že v prípade pochybností o výklade a aplikácii tejto dohody
o urovnaní je potrebné vychádzať z ich úmyslu dohodnúť sa na mimosúdnom riešení vo vzťahu
k súdnym konaniam uvedeným v čl. I.
Článok I
Skutkový stav
–––––––––––––––––––
1. Žalobným návrhom zo dňa 1. apríla 2010 sa Rozhlas a televízia Slovenska domáhal povinnosti

uverejniť odpoveď a zaplatiť primeranú peňažnú náhradu proti MEDIALIS-u v konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn.: 15C 84/2010 (ďalej len „konanie 15C 84/2010“).
Žalobným návrhom zo dňa 1. apríla 2010 sa Rozhlas a televízia Slovenska domáhal povinnosti
uverejniť opravu a zaplatiť primeranú peňažnú náhradu proti MEDIALIS-u v konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn.: 7C 84/2010(ďalej len „konanie 7C 84/2010“).
2. Podaním zo dňa 15. marca 2011 Rozhlas a televízia Slovenska vzal v konaní 15C 84/2010
čiastočne návrh späť a v súčasnosti sa proti MEDIALIS-u domáha zaplatenia primeranej peňažnej
náhrady vo výške 1.659,70,- eur a náhrady trov konania. Podaním zo dňa 21. decembra 2010
Rozhlas a televízia Slovenska vzal v konaní 7C 84/2010 čiastočne návrh späť a v súčasnosti sa
proti MEDIALIS-u domáha zaplatenia primeranej peňažnej náhrady vo výške 1.659,70,- eur
a náhrady trov konania.
3. Ku dňu podpisu tejto dohody
- Rozhlas a televízia Slovenska má za to, že má voči MEDIALIS-u pohľadávky v sume
4.572,59,- eur, a to (i) 1.659,70,- eur z titulu primeranej peňažnej náhrady, konanie 15C
84/2010, (ii) 1.659,70,- eur z titulu primeranej peňažnej náhrady, konanie 7C 84/2010 a (iii)
z titulu náhrady trov konania, konania 15C 84/2010 a 7C 84/2010,
- MEDIALIS pohľadávky, uvedené v predchádzajúcom odseku, neuznáva, čo do sumy a titulu
vzniku.
Článok II
Urovnanie vo vzťahu k nároku Rozhlasu a televízie Slovenska na zaplatenie primeranej
peňažnej náhrady
–––––––––––––––––––
Rozhlas a televízia Slovenska a MEDIALIS sa dohodli a týmto činia nesporným, že podpisom tejto
dohody o urovnaní nároky Rozhlasu a televízie Slovenska z pohľadávok uvedených v čl. I ods. 3
tejto dohody zanikajú a sú nahradené novým záväzkom MEDIALIS-u zaplatiť Rozhlasu a televízii
Slovenska sumu 3.253,20,- eur, a to v dvoch splátkach, každú po 1.626,60,- eur. Platby vykoná
MEDIALIS bezhotovostným prevodom tak, že:
-

sumu 1.000,- eur zaplatí v prospech účtu Rozhlasu a televízie Slovenska, vedeného v Tatra
banke, a. s., č. účtu: 262 44 55 221/1100, v deň podpisu tejto dohody,
sumu 626,60,- eur zaplatí v prospech účtu Procházka & partners, spol. s.r.o., sídlom Búdkova
4, 811 04 Bratislava, IČO: 36 854 948, vedeného v Slovenskej sporiteľni, a. s., č. účtu:
0632115383 / 0900, v deň podpisu tejto dohody,
sumu 1.000,- eur zaplatí v prospech účtu Rozhlasu a televízie Slovenska, vedeného v Tatra
banke, a. s., č. účtu: 262 44 55 221/1100, do 16. júla 2011,
sumu 626,60,- eur zaplatí v prospech účtu Procházka & partners, spol. s.r.o., sídlom Búdkova
4, 811 04 Bratislava, IČO: 36 854 948, vedeného v Slovenskej sporiteľni, a. s., č. účtu:
0632115383 / 0900, do 16. júla 2011.

1.

Článok III
Urovnanie vo vzťahu k súvisiacim konaniam
–––––––––––––––––––
Rozhlas a televízia Slovenska sa zaväzuje do troch pracovných dní od pripísania celej sumy
nového záväzku MEDIALIS-u na účty a zaplatenej v termínoch podľa čl. II, vziať späť žalobné
návrhy v konaniach vedených na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn.: 15C 84/2010 a 7C
84/2010.

2.

MEDIALIS vyslovuje so späťvzatím podľa ods. 1 súhlas.

3.

Rozhlas a televízia Slovenska a MEDIALIS sa dohodli, že si nebudú uplatňovať náhradu trov
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konaní v konaniach podľa čl. I.
Článok IV
Ďalšie dojednania
–––––––––––––––––––
Nároky zmluvných strán, vyplývajúce z prípadných iných vzájomných sporov medzi nimi, nie sú
touto dohodou nijako dotknuté.
Článok V
Záverečné ustanovenia
–––––––––––––––––––
1. K zmene tejto dohody o urovnaní môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou písomného dodatku k tejto dohode o urovnaní, potvrdeného podpismi osôb oprávnených
konať za zmluvné strany.
2. Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných predpisov.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom, každá zo zmluvných strán obdrží dva
rovnopisy tejto dohody.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú podpismi. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré konajú v mene
jednotlivej zmluvnej strany sú oprávnené túto dohodu podpísať v tomto znení a že jej uzavretím
zaväzujú priamo zmluvné strany, pričom neprekračujú svoje oprávnenia.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Bratislave, dňa:

_____________________
Za Rozhlas a televíziu Slovenska
Mgr. Eduard Korpáš
Advokátsky koncipient Procházka & partners, spol. s.r.o.

V Bratislave, dňa:

_____________________
MEDIALIS, s.r.o.
konateľ
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