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Towercom, a.s. 

Cesta na Kamzík 14 

831 01 Bratislava 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava 

 55252/2021 Skřivánek              11.10.2021 

    
Vec: 

Výpoveď zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby 

 
Dňa 28.4.2009 bola uzavretá Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej 

služby – vysielanie rozhlasového programu v pásme stredných vĺn medzi podnikom Towercom, a.s., so 

sídlom: Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 35 364 568 a Rozhlasom a televíziou Slovenska, so 

sídlom: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 ako účastníkom (ďalej len „zmluva“). Predmetná 

zmluva bola upravovaná dňa 23.10.2017 Dodatkom  č. 1 a dňa 8.10.2020 Dodatok č. 2. 

Podľa platného znenia čl.6 ods. 6.1 Zmluvy, sa Zmluva uzatvára na dobu neurčitú, s výnimkou vysielania na 
vysielači Nitra – Jarok a na vysielači Čižatice.   

Podľa platného znenia čl. 6 ods. 6.3 Zmluvy je túto Zmluvu možné vypovedať,  ak nastane niektorá zo 

skutočností podľa § 44 ods. 11 a 12 zákona o EK, okrem poskytovania služby prostredníctvom vysielača 

Nitra –Jarok a vysielača Čižatice. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany 3 mesiace a začína plynúť 

prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane. 

Podľa § 44 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných 

služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. 

Rozhlas a televízia Slovenska týmto čiastočne vypovedá Zmluvu o pripojení a poskytovaní verejnej 

elektronickej komunikačnej služby  - vysielanie rozhlasového programu v pásme stredných vĺn 

prostredníctvom vysielania na vysielači : 

Rimavská Sobota    1521 kHz   10 kW       19 316,09 EUR bez DPH   

vrátane poskytovania modulácie k uvedenému vysielaču; v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou 

v Prílohe č. 2.1 Dodatku č. 1 k Zmluve.  

Pre vylúčenie pochybnosti vo zvyšnej časti zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej komunikačnej 

služby zostáva v platnosti.  

 

 

V Bratislave dňa                                                                                      PhDr. Jaroslav Rezník 
                                                                                                                      generálny riaditeľ        
  
 


