Dodatok číslo: SM0010001709_10
Dodatok č. 9
k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby – vysielanie
televízneho programu, zo dňa 14.12.2005, v znení jej dodatkov
(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY
Podnik:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
36 364 568
20 22 20 1709
SK 20 22 20 1709
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3885/B
Ing. Roman Fischer, predseda predstavenstva a.s.
XXXXXX
XXXXXX

(ďalej len ako "Podnik")
Účastník:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
V zastúpení:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
47 232 480
2023169973
SK 2023169973
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č. 1922/B
Ing. Václav Mika - generálny riaditeľ

(ďalej len ako "Účastník")

1.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 9., (ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA), odsek 9.2 Zmluvy
o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby – vysielanie televízneho
programu zo dňa 14.12.2005 uzavretej medzi Podnikom a Účastníkom, (ďalej len „Zmluva“),
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v nasledovnom znení:
1.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku sa
Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

a) Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia od 01.09.2013 do 31.12.2013 bude z dôvodu
plánovaného testovania záložnej kompresnej technológie (rôzne nastavenia parametrov)
Účastníkovi poskytnutá zľava vo výške 57 % z ceny za časť Služby podľa článku 3 Zmluvy
podods. 3.1.2 – Prenos modulácie televíznych programových služieb JEDNOTKA a DVOJKA
prostredníctvom satelitného multiplexu, a to z ceny za kompresiu, ktorú sa Účastník zaviazal
uhrádzať podľa Zmluvy v rámci Ceny za Službu. Zmluvné strany berú na vedomie
a bezvýhradne súhlasia s tým, že momentom uplynutia v tomto odseku uvedeného obdobia je
Účastník povinný uhrádzať Cenu za Službu v plnej výške tak, ako to vyplýva zo Zmluvy.
2.
3.

V ostatných častiach ostáva Zmluva v znení jej dodatkov bez zmien.
Pre vylúčenie pochybností uvedená zľava sa týka iba služby kompresia, a Účastník berie na
vedomie, že počas tohto obdobia, pre túto službu sa nebude uplatňovať dohodnutá
dostupnosť tejto služby.

4.

Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za
originál, t.j. rovnakej právnej sily.
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5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a
povinnostiam z neho pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a
na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.

6.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Účastník je v súlade s príslušnými právnymi predpismi
povinný Dodatok zverejniť v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Účinnosť Dodatku
preto nastáva deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

Podnik
Towercom, a.s.

Účastník
Rozhlas a televízia Slovenska,

Podpis: ...............................................
Meno:
Ing. Roman Fischer
Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: ................................................
Meno:
Ing. Václav Mika
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum:

Dátum:

, v Bratislave

2

, v Bratislave

