
Dohoda o vysporiadaní vzťahov medzi účastníkmi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Účastníci dohody: 
 

 
Objednávateľ:  

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, DIČ:              
, IČ DPH:              , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 
2257/B,  zastúpená Ing. Romanom Balkom, podpredsedom predstavenstva a JUDr. Martinom 
Lipovským, členom predstavenstva 

(ďalej aj „SK, a.s.“ alebo „Objednávateľ“) 

a 

Dodávateľ: 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., so sídlom K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 00 685 
399,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 67/B, 
zastúpená Ing. Mgr. Petrom Vancom, PhD., podpredsedom predstavenstva 

(ďalej aj „BSP“ alebo „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej aj ako „Účastník dohody“ a spoločne aj ako „Účastníci dohody“) 

uzatvárajú medzi sebou nasledujúcu dohodu: 

 

I. 
Preambula 

 
1.1. Účastníci dohody uzatvorili medzi sebou dňa 2.05.2016 automatizovaným spôsobom v rámci 

Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického 
trhoviska verzia 3.0 účinná od 18.4.2016 (ďalej aj „OPET“),  Zmluvu o poskytovaní služieb č. 
Z201610095_Z (ďalej aj „Zmluva“), ktorou sa Dodávateľ zaviazal poskytovať Objednávateľovi 
katastrálne údaje a údaje o slovenských podnikateľských subjektoch.  Podrobná špecifikácia 
predmetu Zmluvy je uvedená v čl. II Zmluvy v bodoch 2.1.- Všeobecná špecifikácia predmetu 
Zmluvy, v bode 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy, v bode 2.3 Technická špecifikácia 
predmetu Zmluvy. Celková cena predmetu Zmluvy bola dohodnutá Účastníkmi dohody v čl. 
IV Zmluvy vo výške  5700,00 Eur bez DPH. Čas plnenia Zmluvy bol dohodnutý  v čl. III bode 3.2 
Zmluvy od 12.05.2016 do 12.05.2017. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 03.05.2016. 

1.2. Dňa 18.07.2016 Objednávateľ doručil  Dodávateľovi odstúpenie  od Zmluvy, ktoré odôvodnil 
podstatným porušením Zmluvy zo strany Dodávateľa, pretože v   lehote dohodnutej 
účastníkmi  v čl. III bode 3.2 Zmluvy Dodávateľ napriek predchádzajúcim rokovaniam nezačal 
poskytovať dohodnuté plnenie, a to ani čiastočne.  

1.3. Dňa 6.10.2016 sa medzi účastníkmi uskutočnilo stretnutie, na ktorom došlo k vysvetleniu 
postupov Dodávateľa pri plnení Zmluvy, ako i požiadaviek Objednávateľa. Účastníci majú za 
to, že nie je právne jednoznačné, či by poskytovanie plnenia Dodávateľom Objednávateľovi 



bez ďalších právnych krokov a odplatných právnych vzťahov Objednávateľa s tretími 
subjektami bolo možné tak, aby nedošlo zo strany niektorého z účastníkov k porušeniu 
právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 

II. 
Predmet  

 
2.1. Predmetom tejto dohody je vysporiadanie vzájomných vzťahov a prípadných práv a povinností 

medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú alebo súvisia so Zmluvou o poskytovaní služieb č. 
Z201610095_Z zo dňa 2.05.2016, ako i vzťahov a prípadných práv a povinností, ktoré by mohli 
vyplývať alebo súvisieť s odstúpením od predmetnej Zmluvy a mohli by spôsobiť spor medzi 
účastníkmi.  

2.2. Účastníci spoločne prehlasujú, že súhlasia s  ukončením Zmluvy o poskytovaní služieb č. 
Z201610095_Z zo dňa 2.05.2016 formou odstúpenia s účinnosťou odo dňa 18.07.2016. Zároveň 
účastníci prehlasujú, že po vzájomnom vysvetlení skutočností týkajúcich sa predmetu Zmluvy 
a jej plnenia majú za to, že k neposkytnutiu plnenia zo strany Dodávateľa tak ako bolo 
požadované Objednávateľom, došlo nie pre podstatné porušenie Zmluvy, ale z dôvodu 
nemožnosti plnenia bez zavinenia na strane Dodávateľa, tj. v zmysle bodu 18.2 písm. r/ OPET. 
Objednávateľ sa vzhľadom na uvedené zaväzuje zmeniť referenciu udelenú Dodávateľovi podľa § 
12 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

2.3. Účastníci dohody zároveň prehlasujú, že k dátumu podpisu tejto dohody majú medzi sebou 
navzájom vysporiadané všetky záväzky, ktoré vyplývajú alebo súvisia so Zmluvou o poskytovaní 
služieb č. Z201610095_Z zo dňa 2.05.2016. 
 

III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

3.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi. Táto dohoda 
bude zverejnená  v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z.  

3.2. Dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy 
obdrží Dodávateľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ. 

3.3.  Účastníci dohody prehlasujú, že táto dohoda je prejavom ich slobodnej, vážnej, určitej a 
zrozumiteľnej vôle, že ju uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne 
jednostranne nevýhodných podmienok. S  obsahom dohody sa oboznámili a porozumeli mu na 
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

 

V Bratislave, dňa  

 

Za Objednávateľa:  

 

    ________________________     ________________________ 
             Ing. Roman Balko            JUDr. Martin Lipovský  
    podpredseda predstavenstva                člen predstavenstva 
       Slovenská konsolidačná, a.s.                       Slovenská konsolidačná, a.s. 
 



 

Za Dodávateľa:  

 

________________________ 
     Ing. Mgr. Peter Vanc, PhD.  
  podpredseda predstavenstva 
BSP SORTWAREDISTRIBUTION a.s. 


