DOHODA O UROVNANÍ
uzavretá podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení
(ďalej aj „Dohoda“)
medzi nasledujúcimi účastníkmi:
Účastník č. 1:
Obchodné meno:
INNOVIS, s.r.o.
Sídlo:
Komenského 11A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO:
47 894 458
Konajúci:
Ing. Mojmír Prídavok, konateľ
Zápis:
v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 29145/V
v zastúpení na základe plnomocenstva:
Obchodné meno:
LS Legal, s.r.o.
Sídlo:
Krivá 2995/21, Košice – mestská časť Juh 040 01
IČO:
47 706 171
Registrácia:
v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35352/V
Konajúci:
JUDr. Ľubomír Lukič, advokát a konateľ
(ďalej len ako „Účastník č. 1“)
a
Účastník č. 2:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Konajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
00 603 481
Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu

(ďalej len ako „Účastník č. 2“)
(Účastník č. 1 a Účastník č. 2 spoločne aj ako „Účastníci“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Dňa 12.10.2015 bola medzi Účastníkmi tejto dohody, uzatvorená prostredníctvom Elektronického
kontrakčného systému (Elektronického trhoviska) Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201527984_Z,
predmetom ktorej bolo poradenstvo pri vnútorných procesoch, konkrétne softvérové poradenstvo
prostredníctvom služieb poskytnutia práv na užívanie elektronického nástroja na riadenie životného cyklu
zákaziek v podmienkach verejného obstarávateľa (ďalej len „Zmluva“).

2.

Účastník č. 1 tvrdil, že dňa 30.12.2015 riadne a včas poskytol Účastníkovi č. 2 plnenie podľa Zmluvy.

3.

Vzhľadom k tomu, že Účastník č. 1 mal za to, že riadne a včas poskytol Účastníkovi č. 2 plnenie podľa
Zmluvy, tak Účastník č. 1 vystavil Účastníkovi č. 2 v zmysle Zmluvy faktúru č. 16012501 zo dňa
25.01.2016, splatnú dňa 24.02.2016, na zaplatenie zmluvnej dohodnutej odmeny vo výške 38.400,- €
s DPH, ktorú Účastník č. 2 neuhradil.

4.

Na tomto skutkovom základe inicioval Účastník č. 1 voči Účastníkovi súdny spor o zaplatenie 38 400,- €
s príslušenstvom, ktorý je v čas podpisu Dohody vedený Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.:
36Cb/80/2018 (ďalej len „Súdny spor“).

5.

Po zhodnotení všetkých skutočností a po uskutočnení vzájomných stretnutí sa Účastníci spoločne
dohodli na urovnaní vyššie uvedených sporných nárokov uzatvorením tejto Dohody.
Článok II
Predmet dohody

1.

Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností Účastníkov, týkajúcich sa urovnania
nárokov, práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj práv a povinností, ktoré nepriamo súvisia so
Zmluvou a ktoré existujú ku dňu podpisu tejto Dohody alebo ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť na
podklade nárokov v zmysle Zmluvy.

2.

Účastníci sa dohodli, že Účastník č. 1 sa zaväzuje vziať späť žalobu o zaplatenie sumy 38.400,- €
s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 36Cb/80/2018 bezodkladne,
najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Účastník č. 1 sa
zaväzuje o späťvzatí žaloby bezodkladne informovať Účastníka č. 2.

3.

Účastník č. 2 sa zaväzuje uhradiť Účastníkovi č. 1 na bankový účet IBAN: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx, vedený v Československej banke, a.s., sumu vo výške 24.153,37 € (ďalej aj „dohodnutá suma“),
ktorá pozostáva z:
a.

Istina (úhrada faktúry) – 6.400,00 €;

b.

Úroky z omeškania – 1.702,75 €;

c.

Náhrada nákladov na právne zastupovanie – 2.960,42 €;

d.

Náhrada mzdy a cestovných nákladov – 11.685,00 €;

e.

Náhrada nákladov súvisiacich s HW&SW – 1.250,00 €;

f.

Náhrada uhradeného súdneho poplatku (po odpočítaní časti, ktorá bude vrátená z dôvodu
späťvzatia žaloby) a ďalších nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky – 155,20 €.;

do desiatich (10) dní odo dňa späťvzatia žaloby Účastníkom č. 1 v zmysle Článku II bodu 2. Dohody
a jeho oznámenia Účastníkovi č. 2.
4.

V prípade, že Účastník č. 2 neuhradí dohodnutú sumu Účastníkovi č. 1 najneskôr ku dňu určenému
v ods. 3 tohto článku Dohody, Účastník č. 1 je oprávnený od tejto Dohody odstúpiť.

5.

Účastníci sa dohodli, že trovy konania, ktoré im vznikli z titulu súdneho sporu č. k. 36Cb/80/2018 si
nebudú navzájom uplatňovať a každý z Účastníkov bude znášať svoje trovy konania vrátane trov
právneho zastúpenia sám.

6.

Účastníci navzájom vyhlasujú, že všetky vzájomné nároky vzniknuté na základe Zmluvy, ale aj nepriamo
súvisiace so Zmluvou sú uzatvorením tejto Dohody vysporiadané a žiaden z Účastníkov si neuplatní voči
druhému Účastníkovi žiadne ďalšie nároky na podklade článku I Dohody.

7.

V prípade, že by dodatočne vyšli najavo ďalšie vzájomné práva a povinnosti Účastníkov, ktoré tu
existovali v čase uzatvorenia tejto Dohody, Účastníci sa zaväzujú zdržať sa ich vzájomného
uplatňovania.
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8.

V prípade, že ktorýkoľvek Účastník, jeho právny nástupca alebo iná tretia osoba, na ktorú bolo právo zo
Zmluvy alebo iné právo zo Zmluvy vyplývajúce postúpené,
a. bude pokračovať vo vymáhaní nárokov vymedzených v článku I tejto Dohody alebo
b. uplatní právo, predmet ktorého mal byť urovnaný touto Dohodou alebo
c. uplatní právo, ktoré trvalo ku dňu uzavretia tejto Dohody, a ktoré sa tak malo na podklade tejto
Dohody považovať za urovnané,
na podklade čoho by bol ktorýkoľvek Účastník povinný k náhrade akejkoľvek sumy (ďalej len „povinný
Účastník“), zaväzuje sa druhý Účastník zaplatiť v prospech povinného účastníka zmluvnú pokutu vo
výške plnenia, k zaplateniu ktorého bude povinný Účastník na podklade takéhoto konania zaviazaný,
a to vrátane príslušenstva, trov konania a prípadných trov právneho zastúpenia.
Zmluvná pokuta je v tomto prípade splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia povinným Účastníkom.
Článok III
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu Účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Účastníka č. 2 podľa ust. § 47a ods. 1 Občiansky zákonník, v spojení s ust. §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Účastník č. 1 obdrží jeden (1) rovnopis
Dohody a Účastník č. 2 obdrží tri (3) rovnopisy. Každý rovnopis má charakter originálu.

3.

Účastníci zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, úmyselne neuviedli druhého
Účastníka do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tejto Dohody obsahujú ich
slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných
podmienok.

4.

Účastníci deklarujú svoj čestný úmysel naplniť ustanovenia tejto Dohody a konať tak, aby ani jeden z
Účastníkov nebol poškodený alebo ukrátený na svojich právach.

5.

Účastníci zhodne vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.

Účastníka č. 1:

Účastníka č. 2:

V Košiciach, dňa 08.07.2020

V Bratislave, dňa 17.07.2020

.........................................................
INNOVIS, s.r.o.
v zastúpení na základe plnomocenstva
LS Legal, s.r.o.
JUDr. Ľubomír Lukič, advokát a konateľ v. r.

.........................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mgr. Ctibor Koštál, riaditeľ magistrátu
v. z. Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
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