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DODATOK č. 1 

k Zmluve o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník 

(ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami 
 
 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY: 

ÚLK marketing, a.s. 
so sídlom:  Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR 
IČO:   51 675 749 
DIČ:    2120778396 
IČ DPH:   SK2120778396 
Zápis:  Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 6793/B 
Bankové spojenie:  XXX 
číslo účtu: XXX 
Zastúpená:   Ivan Kozák, predseda predstavenstva,  
   Mgr. Michal Mertinyák, člen predstavenstva 

(ďalej aj ako „ÚLK marketing“) 

 
a 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
so sídlom:  Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:   47232480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:   SK2023169973 
Zápis:  Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 1922/B 
Zastúpená:   Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
bankové spojenie:  XXX 

(ďalej len „RTVS“) 

(„ÚLK marketing“ a „RTVS“ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula  
Vzhľadom na skutočnosť, že RTVS sa na základe Licenčnej zmluvy ZM2027057 uzatvorenej so 

spoločnosťou ŠPORT PROGRESS spol.s r.o., stala nositeľom výhradnej sub-licencie na vysielanie ďalších 

futbalových zápasov na domáce zápasy predkôl Ligy majstrov, domáce zápasy predkôl Európskej ligy a 

domáce zápasy predkôl Európskej konferenčnej ligy na území Slovenskej republiky v celkovom počte 

32, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve. 
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1.) Bod  1. Čl.III - Poplatok za služby Zmluvy sa nahrádza novým znením: 

 

„Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie Služieb v súlade s podmienkami tejto Zmluvy 
sa RTVS zaväzuje zaplatiť ÚLK marketing poplatok za služby vo výške 10.000,- EUR bez DPH 
(slovom: desaťtisíc eur bez DPH), a to za každý Zápas (ďalej len „Poplatok za služby“). 
Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je 
vo výške 384 000,- EUR vrátane DPH, čo zodpovedá počtu 32 domácich zápasov. Špecifikácia 
Služieb a ich cenník tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy“.  

 

2.) Bankové spojenie a IBAN RTVS sa mení tak, že sa nahrádza týmto znením:  

bankové spojenie: XXX 

  

 

3.) Záverečné ustanovenia 

              3.1  Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh ostávajú nezmenené. 
              3.2  Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými    
                      stranami a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri             
                      zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
              3.3  Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá Zmluvná strana      
                      obdrží po jednom exemplári. 
              3.4  Tento Dodatok č. 1 je záväzný aj pre právnych nástupcov účastníkov zmluvy. 
              3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na  
                     znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú.  
 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ...............................   V Bratislave, dňa ............................... 

 

________________________    ________________________ 

Rozhlas a televízia Slovenska    ÚLK marketing, a.s. 
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ  Ivan Kozák, predseda predstavenstva 

 

       ________________________ 

       ÚLK marketing, a.s. 
       Mgr. Michal Mertinyák, člen predstavenstva  

    

 


