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Dodatok č.2 k 

ZMLUVE O PRIPOJENÍ A POSKYTOVANÍ VEREJNEJ 

ELEKTRONICKEJ KOMUNIKA ČNEJ SLUŽBY -  

vysielanie rozhlasového programu v pásme stredných vĺn 

 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1. Podnik  

Obchodné meno:  Towercom, a.s. 
Sídlo:   Cesta na Kamzík 14 
    831 01 Bratislava 
 
IČO:   35 364 568 
DIČ:   20 22 20 1709 
IČ DPH:   SK 20 22 20 1709 
 
Zápis:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
    Oddiel: Sa, Vložka č.: 3885/B  
V zastúpení:  Ing. Ivan Peschl, generálny riaditeľ spoločnosti (CEO) 

Mgr. Viktor  Piršel, riaditeľ sekcie finančnej 
Bankové spojenie: XXXXXX 
Číslo účtu  XXXXXX 

 
(ďalej len ako "Podnik" ) 
 
1.2. Účastník 

Obchodné meno:  Rozhlas a televízia Slovenska 
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  
IČO:   47 232 480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:   SK 20 23 16 9973 
V zastúpení:  PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
Zápis:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
    Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B  

     

(ďalej len ako "Účastník" ) 

Článok I.  
Predmet Dodatku 

 
1. Zmluvné strany majú medzi sebou uzatvorenú Zmluvu  o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej 

komunikačnej služby - vysielanie rozhlasového programu v pásme stredných vĺn zo dňa 28.4.2009 v znení 
príslušných dodatkov  /ďalej len „Zmluva“/.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku č. 2 a za podmienok v ňom uvedených sa Zmluva 
dopĺňa a mení tak ako je uvedené v článku II tohto Dodatku č. 2. 

 
Článok II.  

Zmena Zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
a)  článok 6 Zmluvy (Platnosť zmluvy)bod 6.1 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým bodom 6.1 s 
nasledovným znením: 

 
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výnimkou vysielania na vysielači Nitra - Jarok a na vysielači 
Čižatice, pričom v tejto časti sa Zmluva uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022.  

 
b) článok 6 Zmluvy (Platnosť zmluvy)bod 6.2 sa mení tak, že za slovné spojenie „vysielača Nitra - Jarok“ 

sa vkladá nasledovné slovné spojenie: 
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„a/alebo vysielača Čižatice“. 

 
c) článok 6 Zmluvy (Platnosť zmluvy)bod 6.3 sa mení tak, že za slovné spojenie „vysielača Nitra - Jarok“ 

sa vkladá nasledovné slovné spojenie: 
 
„a vysielača Čižatice“. 

 
 

3. V ostatných častiach ostáva Zmluva ako aj prílohy k nej bez zmien. 
 

Článok III.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 (dvoch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na 
znak toho, že tento Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pripájajú 
svoje podpisy. 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Účastník je v súlade s príslušnými právnymi predpismi povinný 

Dodatok č. 2 zverejniť v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že tento 
Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

 
 
 
 
V Bratislave dňa:     V Bratislave dňa:  
 
 
Podnik:       Účastník: 
 

Towercom, a.s.      Rozhlas a televízia Slovenska    
 
 
 
 
 
 
.................................................    .................................................  
Ing. Ivan Peschl     PhDr. Jaroslav Rezník 
generálny riaditeľ spoločnosti (CEO)    generálny riaditeľ  
 
 
 
 
 
 
.................................................  
Mgr. Viktor  Piršel  
riaditeľ sekcie finančnej 
   
 
    
 

 
 


