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Kód uznesenia: 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

žiada primátora, 

 

aby zrušil Dodatok č. 4 uzavretý dňa 20.1.2016 k zmluve zo dňa 12.12.2006 uzavretej medzi 

Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o., s tým, že 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení jej dodatkov a neupravené týmto dodatkom 

zostávajú v platnosti, a aby vyčlenil v rozpočte Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy finančné prostriedky vo výške 67 599 eur na plnenie tejto zmluvy v znení jej 

dodatkov č. 1 až 3. 

 

T: 30.6.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20.1.2016 k zmluve zo dňa 12.12.2006 

uzavretej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, 

s.r.o. predkladá Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy ako svoj iniciatívny materiál. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podpísalo dňa 20.1.2016 so 

spoločnosťou City TV, s.r.o. ako vysielateľom televíznej programovej služby TV Bratislava 

dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 12.12.2006, ktorým bola cena za dohodnuté služby 

poskytované touto spoločnosťou znížená z 22 533 eur vrátane DPH mesačne na 11 266,50 eur 

vrátane DPH mesačne pri zachovaní rovnakého rozsahu poskytovaných služieb. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zároveň dňa 28. 1. 2016, resp. dňa 

29.1.2016 podpísalo so spoločnosťou TVR a RE, s.r.o. ako majiteľom vysielacej licencie 

Televízie Ružinov a vydavateľom Ružinovského Echa, resp. s Tlačovou agentúrou 

Slovenskej republiky ako prevádzkovateľom webového portálu TabletTV, obdobné zmluvy, 

aké uzavrelo so spoločnosťou City TV, s.r.o. v roku 2006, pričom rozsah dohodnutých 

poskytovaných služieb je v súvislosti s výrobou programu niekoľkonásobne nižší, ale cena 

za tieto služby je oproti vysielateľovi TV Bratislava len približne polovičná, a to 5 000 eur bez 

DPH, resp. 4 999 eur bez DPH mesačne. 

Dôvodom pre takýto postup zo strany vedenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bolo „šírenie maximálne objektívnych a včas distribuovaných informácií o činnosti mesta 

a poslancov verejnosti, a to prostredníctvom diverzifikovaných zdrojov“ (e-mail vedenia mesta 

predsedníčke Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy). 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy sa otázkou diverzifikácie mediálnych zdrojov informujúcich o činnosti 

mesta a poslancov zaoberala viackrát, pričom si vypočula tak zástupcov vedenia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj zástupcov spoločnosti City TV Bratislava. 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy nespochybňuje právomoc vedenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy rozhodnúť o diverzifikácii mediálnych zdrojov, pripomína však že mesto sa 

v roku 2006 rozhodlo, že chce mať funkčnú metropolitnú televíziu (t. j. celomestské 

regionálne televízne vysielanie) v podobe TV Bratislava, a preto sa nazdáva, že akékoľvek 

rozhodnutie vedenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v otázke diverzifikácie 

mediálnych zdrojov by nemalo bez súhlasu mestského zastupiteľstva viesť k ohrozeniu 

funkčnosti TV Bratislava a poskytovania služieb zo strany spoločnosti City TV, s.r.o., keďže 

táto služba je službou verejnosti s cieľom zabezpečiť obyvateľom Bratislavy právo na prístup 

k informáciám o činnosti mesta a jeho samosprávnych orgánov, resp. ním zriadených alebo 

založených subjektov. 

Súčasný stav, keď Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhrádza spoločnosti 

City TV, s.r.o. za 1 minútu výroby vysielania približne 6 eur na rozdiel od ostatných dvoch 

spomenutých zmluvných mediálnych partnerov, ktorým za 1 minútu výroby vysielania 

uhrádza viac ako 20 eur, nepovažuje Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 



Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za primeraný a voči 

prevádzkovateľovi televízneho vysielania TV Bratislava ani za spravodlivý, ale skôr za 

likvidačný.  

Osobitne s prihliadnutím na skutočnosť, že rozsah služieb, ktoré má spoločnosť City 

TV, s.r.o. mestu poskytovať, zostal nezmenený bez ohľadu na uzavretie dodatku č. 4 zo dňa 

20.1.2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006. V tejto súvislosti je vhodné tiež uviesť porovnanie 

cien za poskytované služby iných regionálnych televízií, či už v mestských častiach 

Bratislavy alebo v iných mestách na Slovensku, keď napr. v Devínskej Novej Vsi sa miestnej 

televízii uhrádza cena za 1 minútu výroby vysielania cca 20 eur, v Dúbravke cca 20 eur, v TV 

Turiec takmer 32 eur, v Banskej Bystrici (TV Hronka) je to cca 60 eur a v Pezinku dokonca 

takmer 133 eur. Verejnoprávna celoštátna televízia RTVS dostáva za 1 minútu výroby 

vysielania 558 eur. 

Na základe uvedených skutočnosti preto Komisia kultúry a ochrany historických 

pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prijala uznesenie, ktorým 

odporúča mestskému zastupiteľstvu požiadať primátora, aby najneskôr do 30.6.2016 zrušil 

dodatok č. 4 zo dňa 20.1.2016 k zmluve medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou a spoločnosti City TV, s.r.o. zo dňa 12.12.2006, čím by sa odstránil terajší 

nevyhovujúci stav a zabezpečilo funkčné vysielanie TV Bratislava v dohodnutom rozsahu za 

tú istú cenu, aká bola dohodnutá do nadobudnutia platnosti uvedeného dodatku (t. j. z cca 6 

eur za 1 minútu výroby programu na cca 12 eur). 

Prijatie uznesenia by malo negatívny dopad na rozpočet Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, keďže by sa počas 6 mesiacov II. polovice roka 2016 navýšila cena za 

poskytované služby zo strany spoločnosti City TV, s.r.o. z terajších 11 266,50 eur vrátane 

DPH na požadovaných 22 533 eur vrátane DPH mesačne, t. j. o 11 266,50 eur mesačne počas 

6 mesiacov (od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016) a teda celkovo o 67 599 eur.  

Zabezpečenie tejto sumy v rozpočte mesta úpravou schváleného rozpočtu preto 

mestské zastupiteľstvo žiada od primátora s prihliadnutím na to, že niektoré položky 

v rozpočte mesta tak, ako boli naplánované, sa nečerpajú (napr. vyčlenenie cca 100 000 eur 

na marketing celomestskej parkovacej politiky, ktorá má viac ako polročné omeškanie, 

neuhradenie členského za účasť mesta v niektorých medzinárodných organizáciách a ďalšie) 

a je veľký predpoklad, že sa v priebehu roka 2016 ušetria a budú môcť poskytnúť na iné 

dôležité aktivity mesta, za ktoré možno považovať aj službu verejnosti v podobe televízneho 

vysielania TV Bratislava. 

Predkladaný materiál bol prerokovaný v Komisii kultúry a ochrany historických 

pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18.5.2016, ktorá ho 

odsúhlasila a predkladá ako svoj iniciatívny materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 
 























Dodatok č. 4
k ZMLUVE zo dňa 12.12.2006 v znení jej dodatkov 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
814 99 Bratislava, Primaciálne námestie č. 1 

IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 

bankové spojenie: 25827813/7500 
IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813 

konajúc primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom

City TV, s.r.o.
851 01 Bratislava, Prokopova 1 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 35 955 511 

D IČ :2022066420 
IČ DPH: SK2022066420 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka číslo; 37605/B 

bankové spojenie: 4 001 107 502/3100 
konajúc konateľkou Ing. Máriou Urlandovou 

(ďalej aj „Spoločnosť“)

C1.I 

V ČI. IV sa bod (1) zmluvy v znení:

„(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa zaväzuje, že začínajúc 
mesiacom január 2012, za každý kalendárny mesiac, v ktorom Spoločnosť vyrobí 
a odvysiela všetky programy a záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré 
mali byť vyrobené a odvysielané podľa čl. I, zaplatí Spoločnosti cenu dohodnutú vo 
výške 22.533 eur vrátane DPH (slovom: dvadsaťdvatisíc päťstotridsaťtri eur).“

nahrádza nasledovným znením:

„(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa zaväzuje, že začínajúc 
mesiacom január 2016, za každý kalendárny mesiac, v ktorom Spoločnosť vyrobí 
a odvysiela všetky programy a záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré 
mali byť vyrobené a odvysielané podľa čl. I, zaplatí Spoločnosti cenu dohodnutú vo 
výške 11.266,50 eur vrátane DPH (slovom: jedenásťtisíc dvestošesťdesiatšesť eur 
a päťdesiat centov).“

ČI. II

(1) Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.



(2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

(3) Tento dodatok je  vyhotovený v šiestich (6) exemplároch s povahou prvopisu, 
z ktorých Spoločnosť obdrží dva (2) exempláre a Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava štyri (4) exempláre.

(4) Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že 
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, že nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho 
podpisujú.
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V Bratislave, V Bratislave,

TV, s.r.o.
Prokopova 1,851 01 Bratl^ya.

C ity TV, s.r.o. 
Ing. Mária Urlandová 

konateľka

m 4.

 ̂ ,  dHilafeúč mesto SR B ratislava
 ̂^  ^  t^^dUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor


