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DOHODA O    UKONČČČČENÍÍÍÍ ZMLUVNÝÝÝÝCH VZ AHOV A    VYSPORIADANÍÍÍÍ 

VZÁÁÁÁJOMNÝÝÝÝCH PRÁÁÁÁV A POVINNOSTÍÍÍÍ 

 

1.Rozhlas a televíííízia Slovenska     

IČO: 47 232 480 

IČ DPH: SK2023169973 

So sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 

Oddiel: Po, Vl. č.: 1922/B 

tatutárny orgán: Václav Mika, generálny riadite  

(ďalej len ako RTVS ) 

 

a 

 

2. FAT CHILLI, s    r.o. 

IČO: 35 849 347 

IČ DPH: SK2021705961 

So sídlom Mýtna 40, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlo ka č. 

27931/B 

Zast. Milo  Slávik, konate   

Bankové spojenie: XXXXXXXX 

(ďalej len ako FAT CHILLI ) 

 

(ďalej spoločne aj ako účúčúčúčastnííííci dohody  v príslu nom gramatickom tvare) 
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ČČČČl. I. 

Preambula 

1. Spoločnos  FATCHILLI, ktorej jedným z predmetov podnikania je činnos  v oblasti 

informačných technológií,  má s RTVS uzavreté a platné nasledovné zmluvné vz ahy: 

a) Zmluva o    vytvoreníííí diela e.čččč. d0312STV zo d a 9.12.2003 v znení jej dodatku č. 1 

zo d a 17.2.2006, predmetom ktorej je záväzok FATCHILLI vytvori  webovú aplikáciu 

v globálnej sieti Internet za účelom komerčného poskytovania slu ieb na Doméne 

stv.sk. 

 

b) Servisnáááá zmluva e.čččč. s0401STV zo d a 10.2.2004, v znení jej dodatku č. 1 zo d a 

17.2.2006, predmetom ktorej je záväzok zabezpeči  na webovej aplikácii na Doméne 

stv.sk vytvorenej v zmysle Zmluvy o vytvorení diela e.č. d0312/STV tandardný servis 

a zmeny nad rámec tandardného servisu 

c) Zmluvu o    poskytovaníííí slu ieb technickej podpory a    rozvoja zo d a 11.6.2012, 

predmetom ktorej dodávka slu ieb technickej podpory a rozvoja aplikácií s názvom 

Chillout Publisher, StarShop a SpeakOn na doméne stv.sk ako aj súvisiacich 

platformách, ktoré sú uspôsobené na vyu ívanie obsahu spravovaného aplikáciami, 

zah ajúc slu by súvisiace s prevádzkou a vývojom aplikácií 

ČČČČl. II. 

Predmet  Dohody 
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1. Predmetom tejto Dohody je ukončenie zmluvných vz ahov uvedených v čl. I. bod 1. tejto 

dohody, vysporiadanie v etkých nárokov z nich a ďal ia úprava práv a povinností 

účastníkov dohody. 

 

ČČČČl. III. 

Prááááva a    povinnosti účúčúčúčastnííííkov dohody 

  

1.   Účastníci Dohody sa dohodli, e d om 10.5.2013 zaniká Zmluva o    vytvoreníííí diela e.čččč. 

d0312STV zo d a 9.12.2003 v znení jej dodatku č. 1 zo d a 17.2.2006 a Servisnáááá 

zmluva e.čččč. s0401STV zo d a 10.2.2004, v znení jej dodatku č. 1 zo d a 17.2.2006. 

RTVS sa zaväzuje uhradi  FATCHILLI v etky fakturované záväzky vyplývajúce z 

horeuvedených zmlúv najneskôr do 10 dní od zániku uvedených zmluvných vz ahov. 

Účastníci zhodne vyhlasujú, e úhradou faktúr pod a predchádzajúcej vety budú 

vysporiadané v etky práva a záväzky vyplývajúce z týchto zmluvných vz ahov. 

  

2.   Účastníci dohody sa dohodli, e d om 10.6.2013 zaniká Zmluva o    poskytovaníííí slu ieb 

technickej podpory a    rozvoja, uzavretá d a 11.6.2012. V súvislosti s ukončením 

Zmluvy o poskytovaní slu ieb a technickej podpory a rozvoja zo d a 11.6.2012 

a vysporiadaním vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa účastníci 

tejto dohody dohodli nasledovne: 

 

3. FATCHILLI k 10.6.2013: 
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a) dodá RTVS zdrojový kód ku v etkým objednaným aplikáciám na doménach  rtvs.sk, 

rtvs.org, stv.sk a objednaným tematickým portálom ako ME vo futbale, LOH Londýn 2012 

a Legendy popu. 

 

b) ude uje RTVS nevýhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na pou ívanie v etkých 

objednaných a prevzatých Aplikácií na doménach rtvs.sk, rtvs.org, a na objednaných 

tematických portáloch (najmä ME vo futbale 2012, LOH Londýn 2012, Legendy popu). 

Okrem pou ívania Aplikácií je RTVS na základe takto udelenej licencie, výhradne pre 

účely úpravy Aplikácií v súvislosti s ich pou ívaním výlučne na doménach rtvs.sk 

a rtvs.org, oprávnená:  

 sprístupni  zdrojový kód tretej strane 

 meni , upravova  zdrojový kód a to aj prostredníctvom tretej osoby 

 vyhotovi  a pou i  derivát zdrojového kódu a to výlučne pre potreby RTVS 

 

RTVS nie je oprávnená v rámci takto poskytnutej licencie bez písomného súhlasu 

FATCHILLI: 

 poskytnú  alebo previes  práva na pou itie zdrojového kódu, alebo ktorejko vek 

jeho časti na akúko vek fyzickú alebo právnickú osobu 

 íri  originál alebo kópie zdrojového kódu 

 prenaja  alebo po iča  originál alebo kópie zdrojového kódu 
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a k dátumu 10.5.2013: 

c) sa zaväzuje odovzda  prekopírovaním kompletnú existujúcu databázu FAT CHILLI 

dostupného webového videoarchívu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu na 

ve kokapacitný diskový priestor do infra truktúry  RTVS, ktorá je prevádzkovaná ako slu ba 

Collocation od spoločnosti GTS Slovakia s.r.o. 

 

d) sa zaväzuje doda  RTVS aplikácie a slu by objednané na základe objednávok č. 

OVZ000222 zo d a 2.7.2012, OVZ000239 zo d a 17.7.2012, OVZ000238 zo d a 17.7.2012. 

 

4. RTVS: 

a)  uhradí FAT CHILLI v etky slu by fakturované na základe Zmluvy o poskytovaní slu ieb 

a technickej podpory a rozvoja zo d a 11.6.2012  v plnej vý ke a to najneskôr do 10 dní 

po ich dodaní 

 

b) uhradí FAT CHILLI odmenu za roz írenie licencie vo vý ke 75.000,- EUR bez DPH. 

Polovicu z celkovej sumy vo vý ke 37.500,- EUR bez DPH uhradí RTVS FATCHILLLI do 

7 dní od účinnosti tejto dohody. Druhú polovicu tejto odmeny uhradí RTVS FATCHILLI po 

úspe nej testovacej prevádzke vy ie uvedených slu ieb, ktoré FATCHILLI dodá RTVS 

na základe objednávok č. OVZ000222 zo d a 2.7.2012, OVZ000239 zo d a 17.7.2012, 

OVZ000238 zo d a 17.7.2012 riadne a včas, bez vád. Testovacia prevádzka, ktorá začne 

d om 10.5.2013, bude 30 dní, počas ktorej RTVS otestuje plnú funkčnos  dodaných 

slu ieb. RTVS sa zaväzuje nahlási  FATCHILLI v priebehu testovacej prevádzky ka dý 

problém v rozpore s ktorouko vek technickou a kvalitatívnou podmienkou v zmysle 
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horeuvedených obejdnávok bez zbytočného ome kania písomne elektronickou formou na 

adrese task@fatchilli.com. FATCHILLI sa zaväzuje bez zbytočného ome kania 

analyzova  nahlásený problém a v prípade jeho opodstatnenosti bez zbytočného 

ome kania zaháji  práce na jeho náprave. Nahlásený problém bude analýzou zo strany 

FATCHILLI vyhodnotený ako neopodstatnený v prípade problémov na strane formy, 

funkcionality a obsahu, ktoré vzniknú, alebo sú odstránite né prostredníctvom Aplikácií, 

ako aj v prípade problémov spôsobených tretími stranami, predov etkým problémami 

formy, funkcionality a obsahu vyplývajúcimi z nefunkčnosti, alebo nesprávnej funkčnosti 

poskytovania dátových viet zo softvérov tretích strán (Provys, Astra, Sepia a pod.). O 

neopodstatnosti nahláseného problému je FATCHILLI povinné informova  RTVS bez 

zbytočného ome kania, neopodstatnené problemy sa nebudú pova ova  za preká ku 

riadneho prevzatia slu ieb dodaných zo strany FATCHILLI. Ku d u ukončenia testovacej 

prevádzky spí u účastníci dohody preberací protokol, ktorý bude obsahova  okrem popisu 

polo iek potrebných k odovzdaniu aj vyjadrenie zodpovednej osoby RTVS o tom, či boli 

odstránené v etky nahlásené a opodstatnené problémy, a teda či dodané slu by spĺ ajú 

po adované technické a kvalitatívne podmienky v zmysle objednávok. V prípade, e 

dodané slu by budú ku d u ukončenia testovacej prevádzky obsahova  neodstránené 

nahlásené a opodstatnené problémy, tieto budú uvedené v preberacom protokole. RTVS 

je v takom prípade oprávnená slu by neprevzia , na základe dohody s FATCHILLI 

stanovi  novú lehotu na odstránenie nahlásených problémov a zaháji  reklamačné 

konanie. FAT CHILLI je povinná odstráni  v etky nahlásené opodstatnené problémy  

uvedené v preberacom protokole v najkrat om mo nom čase a odovzda  objednané 

slu by v novostanovenej lehote bez vytknutých nedostatkov a chýb. O odstránení 

v etkých nahlásených a opodstatnených problémov bude FATCHILLI RTVS informova  a 
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RTVS je povinná do desiatich dní dodané slu by prevzia , alebo pecifikova  

neodstránené, v preberacom protokole uvedené problémy a obnovi  reklamačné konanie, 

inak sa budú v etky dodané slu by pova ova  za riadne prevzaté. RTVS sa zaväzuje 

uhradi  FATCHILLI druhú polovicu odmeny vo vý ke 37.500,-EUR bez DPH do 7 dní od 

odstránenia v etkých nahlásených opodstatnených problémov a prevzatia dodaných 

slu ieb. 

 

 

 

5. RTVS v rámci prebratia od FAT CHILLI po aduje: 

a) celé databázy (kompletný dump) 

b) zdrojové kódy webovej aplikácie (frontend, backend, html ablóny, javascripty, css súbory 

obrázky gif, jpg, png, kompletnú grafiku od subdodávate a Milk) 

c) súvisiaci statický multimediálny obsah (dokumenty, obrázky, video súbory) 

d)  zdrojové súbory ku v etkým skompilovaným častiam webovej aplikácie a popis k čomu 

slú ia 

e)  ftp / ssh pristup (root) k servrom, na ktorých su prevádzkované domény rtvs.sk, stv.sk a 

ostatné weby RTVS v správe FatChilli bez výnimky 

f)  FATCHILLI upozorní RTVS na mo né skryté nebezpečenstvá alebo technické problémy 

spojené s odovzdaním webov 
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g) FATCHILLI pecifikuje objem dát, ktoré treba premigrova  z vlastných serverov na serveri 

RTVS. K tomuto RTVS po aduje samostatnú pecifikáciu na počet databáz, a iných 

pecifických technických po iadaviek alebo in talácií či licencií 

Nesplnenie jedného z horeuvedených bodov bude považované za opodstatnenú nesplnenú 

požiadavku a bude uvedené v preberacom protokole. 

 

6. Spôôôôsob odovzdania 

a) FAT CHILLI pripraví dokument, v ktorom popí e adresárovú truktúru k predmetu 

odovzdania uvedeného v čl. IIl. bod 5 písm.  a)   d).  

b) Pod a čl. III. bod 5. písm. e) tejto dodody sa poverený pracovník zo Sekcie IT RTVS 

pripojí na jednotlivé servre a skontroluje umiestnenie súborov a dodané podklady 

pod a dokumentu.    

c) Po prevzatí zdrojových dát, zamestnanec RTVS zmení prístupové práva na ftp a ssh 

kontách. Zmenou prístupových práv na ftp a ssh kontách pod a toho písmena sa 

v etky záväzky FATCHILLI pod a tejto dohody pova ujú za odovzdané a v etky 

dodané slu by za riadne prevzaté. 

 

ČČČČl. IV. 

Zodpovednos  za akos  a funkččččnos  

1. FAT CHILLI nezodpovedá za zní enie kvality alebo funkčnosti aplikácií uvedených 

v čl. III. bod 3. písm. b) tejto dohody, spôsobené tre ou stranou a tie  za slu by 

sprístupnené prostredníctvom týchto aplikácií, ktoré poskytujú tretie strany.  
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ČČČČl. V. 

Osobitnéééé dojednania 

1. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody stane alebo bude pova ova  za neplatné, nulitné 

alebo nevymo ite né, takéto ustanovenie bude neplatné, nulitné alebo nevymo ite né len 

v tom naju om mo nom rozsahu, pričom jeho zostávajúca čas , význam a dôsledky ako 

aj ostatné ustanovenie tejto Dohody ostávajú v platnosti. Takéto ustanovenie bude 

účastníkmi dohody opätovne dojednané v dobrej viere a s úmyslom zachova  pôvodný 

zámer tejto Dohody. 

ČČČČl. VI. 

Spoloččččnéééé a    záááávereččččnéééé ustanovenia 

1. Táto Dohoda predstavuje úplnú a jedinú dohodu medzi jej účastníkmi týkajúcu sa 

ukončenia zmluvných vz ahov uvedených v čl. I. bod 1. a vysporiadania nárokov z nich 

vyplývajúcich, pričom nenahrádza iné dohody alebo vyhlásenia akéhoko vek charakteru 

medzi jej účastníkmi alebo vyhotovené ktorýmko vek z nich či u  ústne alebo písomne. 

2. Účastníci dohody prehlasujú, že okolnosti rokovaní predchádzajúcich tejto tohode, ako aj 

dôvody kvôli ktorým k rokovaniam o tejto dohode a k uzavretiu tejto dohody došlo, sú 

dôverné a po dobu desiatich rokov od podpisu tejto dohody budú predmetom obojstrannej 

mlčanlivosti. V prípade porušenia tejto mlčanlivosti je účastník porušujúci túto mlčanlivosť 

povinný uhradiť druhému účastnikovi tejto dohody okrem náhrady škody, ktorá tým 

druhému úšastníkovi vznikne aj zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR za každé 

porušenie tejto mlčanlivosti. 

3. Táto Dohoda nadobúda platnos  d om jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnos  

d om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
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4. Dohoda je vyhotovená v 2 origináloch, po jednom pre ka dého účastníka dohody. 

5. Účastníci tejto Dohody potvrdzujú, e si Dohodu prečítali, jej podmienkam porozumeli, e 

Dohoda nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na 

dôkaz, e účastníci tejto Dohody, prijímajú záväzky uvedené v tejto Dohode, pripájajú 

svoje podpisy.        

 

 

V Bratislave, d a .................    V Bratislave, d a ................. 

 

 

__________________________                          _____________________________ 

Rozhlas a    televíííízia Slovenska                                     FATCHILLI, s.r.o. 

 Václav Mika, generálny riadite                                      Milo  Slávik, konate  
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