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Zmluva so štátom : 2020  

 

 
 

Dodatok k zmluve o spolupráci pri zaznamenávaní a v ysielaní kultúrneho podujatia 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a príslušných ustanovení zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
 (ďalej len „zmluva“) 

 
Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 

Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
IČO: 47 232 480 
IČ DPH: SK2023169973 
štatutárny orgán:  PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu: XXXXXX  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
(ďalej aj len „RTVS“) 

                                                                           a 

1.2 

Divadlo Jána Palárika v Trnave   
Sídlo:  Trojičné nám. 2, 917 01 Trnava 
IČO:  00228681 
Bankové spojenie:  XXXXXX   
Číslo účtu:  XXXXXX  
Číslo účtu IBAN: XXXXXX  
Štatutárny orgán:  Mgr.art. Juraj Bielik,  poverený funkciou riaditeľa Divadla Jána Palárika v Trnave 
Zriaďovacia listina č. 1345, vydaná TTSK Trnava dňa 01.04.2002 
 (ďalej len „Partner”) 

 

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. augusta 2020 zmluvu o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní  

audiovizuálneho záznamu  (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných 
strán pri zaznamenaní  divadelného predstavenia z cyklu Pozvánka do divadla: „ August Strindberg: Tanec 
smrti“  IDEC: 620 2710 0025 0002 a ďalšom využití záznamu z podujatia  (ďalej len „Zmluva”). 

                            
2. PREDMET DODATKU 

 

 
 2.1  Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy ku dňu účinnosti tohto dodatku, a to z dôvodu  
 pandemických opatrení, pre ktoré bol Usporiadateľ nútený divadelné predstavenie zrušiť v celom       
           rozsahu.                 
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                                                                                           Článok 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
v rozsahu v zmysle platnej legislatívy. 

 
3.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
3.3 Tento Dodatok  sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre RTVS a jeden 

pre partnera. 
 
3.4 Tento Dodatok  bola napísaný slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni niektorej zo 

zmluvných strán. Strany si ju pozorne prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju ako 
prejav svojej vôle podpisujú. 

 
 

 
 
  
      V Trnave dňa............................                                                   V Bratislave dňa....................... 
 
 
 
 
    .....................................................................    ..................................................................... 
          Mgr. art Juraj Bielik                                                                                        PhDr. Jaroslav Rezník                                                                                                   

Poverený funkciou riaditeľa DJP v Trnave                           generálny riaditeľ 
 

 

 

 

 

 

 
 


