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Dohoda o ukon čení Zmluvy o poskytovaní dátovej elektronickej 
komunikácie 

číslo: 0120070591 v znení jej dodatkov 
uzatvorená medzi: 

 
 
Poskytovate ľ:  Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
IČO:   35 763 469 
DIČ:  2020273893 
IČ DPH:  SK2020273893 
Registrácia: obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B 
Zastúpený:  Mgr. Csaba Balko, Senior manažér predaja strategickým zákazníkom  
(ďalej len „Poskytovate ľ“) 
 
a 
 
Účastník:  Rozhlas a televízia Slovenska 
Sídlo:  Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:  47 232 480 
DIČ:  2023169973 
IČ DPH: SK2023169973 
Registrácia: obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
Zastúpený:  PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
(ďalej len „Účastník “) 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.05.2007 Zmluvu o poskytovaní elektronickej komunikácie číslo: 

0120070591 (SM0020001110), ku ktorej  uzatvorili dňa 29.11.2007 dodatok č. 1, dňa 13.03.2009 
dodatok č. 2, dňa 12.04.2013 dodatok č. 3, dňa 18.11.2013 dodatok č. 4, dňa 13.08.2014 dodatok 
č. 5 a dňa 30.5.2016 dodatok č. 6 (ďalej len „Zmluva“). Na základe Zmluvy Poskytovateľ  poskytoval 
Účastníkovi dohodnutý rozsah dátovej elektronickej komunikácie. 

   
2. Zmluvné strany v záujme ukončenia poskytovania plnení podľa Zmluvy j uzatvárajú túto dohodu. 

 
 

Článok II 
Ukon čenie Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení poskytovania plnení podľa Zmluvy  dňom 1.3.2019, 

s výnimkou poskytovania služby „Outsourcing a servis komunikačnej infraštruktúry“ realizovanej 
v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 5 Zmluvy, ktorej poskytovanie bude ukončené dňom  
31.3.2019. 
 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluva ruší v plnom rozsahu ku dňu 31.3.2019.  
 

3. Ukončenie platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť práv a povinností zmluvných strán, ktoré 
majú ostať v platnosti aj po zrušení tejto Zmluvy, týkajúcich sa nielen napríklad ochrany dôverných 
informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo.  

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením Zmluvy v zmysle odseku 1 tohto článku nie je dotknuté 

oprávnenie Účastníka požadovať prevod špecifikovaných (dohodnutých) zariadení z Poskytovateľa 
na Účastníka v zmysle podmienok Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odpredaj týchto zariadení 
bude riešený samostatnou kúpnou zmluvou.  
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Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

 
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch  rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Účastník a dva 

Poskytovateľ. 
 
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej 

obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
prostú/bez akýchkoľvek omylov a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 
 
 

V Bratislave .............2019     V Bratislave ............2019  
 
 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
Slovak Telekom, a. s.      Rozhlas a televízia Slovenska  
Mgr. Csaba Balko      PhDr. Jaroslav Rezník 
Senior manažér predaja strategickým zákazníkom  generálny riaditeľ 


