DOPLNENIE č. 1 MK – 34/10/M
ZMLUVY č. MK – 78/09/M
o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania
na roky 2010 - 2014
uzatvorenej dňa 21. decembra 2009 podľa § 21a zákona č.619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi

I.

Slovenská republika
zastúpená:
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
sídlo:
Námestie SNP, 813 31 Bratislava
IČO:
00165182
bankové spojenie: Štátna pokladnica
výdavkový účet:
7000071652/8180
príjmový účet:
7000071599/8180
depozitný účet:
7000071687/8180
zastúpené:

Marek Maďarič
minister kultúry a cestovného ruchu

(ďalej len „štát“)

II.

Slovenský rozhlas
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
číslo: 28/B,
sídlo:
Mýtna č. 1, 817 55 Bratislava
IČO:
00167355
DIČ:
2020295398
IČ DPH:
SK2020295398
bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. účtu: 2627029447/1100
zastúpený:

PhDr. Miloslava Zemková
generálna riaditeľka

(ďalej len „Slovenský rozhlas“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
V zmysle čl. X ods. 4 ZMLUVY č. MK – 78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010 – 2014 sa zmluvné strany dohodli na
nasledujúcich zmenách a doplneniach tejto zmluvy:
1. Čl. V ods. 1 znie:
„1) Príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy je účelovo viazaný a je možné ho
použiť výlučne na účel stanovený v čl. III ods. 2 a s výnimkou podľa odseku 9, najneskôr do
a) 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na prostriedky prijaté do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a
b) do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na prostriedky prijaté po 1. októbri
príslušného kalendárneho roka.“.
2. V čl. V ods. 4 sa slová „do 31. januára“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.
3. V čl. V ods. 6 sa slová „do 31. januára“ nahrádzajú slovami „do 31. marca“.
4. V čl. VI ods. 1 písm. b) sa slovo „polovici“ nahrádza slovom „štvrtine“.
5. Čl. VI ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
„c) sumu rovnajúcu sa štvrtine celej sumy príspevku poskytne najneskôr do 15. októbra
kalendárneho roka, na ktorý sa tento príspevok poskytuje.“.
Čl. II
Účinnosť
Toto doplnenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda účinnosť dňom jeho
podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave ........................2010

Marek Maďarič
minister kultúry a
cestovného ruchu
Slovenskej republiky

V Bratislave ......................... 2010

Miloslava Zemková
generálna riaditeľka
Slovenského rozhlasu

