
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o udelení sublicencie a o prevode správy majetkových práv 
uzatvorená podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi 

 
Číslo dohody:  2015285202 

 
Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky       
sídlo:    Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava  
IČO:    00 151 742 
v zastúpení:   Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  
(ďalej ako „Ministerstvo financií SR“) 
         
a 

Slovenskou republikou, zastúpenou Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 
sídlo:  Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
IČO:  42 499 500 
v zastúpení:  Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy  
(ďalej ako „Finančné riaditeľstvo SR“) 
 
(Ministerstvo financií SR a Finančné riaditeľstvo SR ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)                     
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Dňa 30.7.2015 bola medzi Slovenskou republikou, správca Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO 00 151 742 a Slovenskou republikou, správca Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500, uzatvorená 
Zmluva o udelení sublicencie a o prevode správy majetkových práv štátu, číslo 2015225202, ktorá bola 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 30.7.2015 (ďalej len „Zmluva“).  

 
2. Predmetom tejto Zmluvy podľa článku 1 bod 1 bolo: 
a) udelenie sublicencie podľa § 44 zákona č. 618/2003 Z.z. udelenie sublicencie podľa § 44 zákona  

č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), na základe 
ktorej udeľuje Ministerstvo financií SR Finančnému riaditeľstvu SR súhlas na použitie nehmotného majetku štátu 
(softvéru), špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a vytvoreného poskytovateľom IBM na základe zmluvy 
o poskytnutí služieb TA, a to v rozsahu, v akom ho Ministerstvo financií SR nadobudlo na základe zmluvy 
o poskytovaní služieb TA. Súhlas IBM s udelením sublicencie je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí jej 
prílohu č. 3; 

b) prevod správy nehmotného majetku štátu Integrovaný systém finančnej správy – správa daní (ISFS – 
SD) v obstarávacej hodnote 71.162.098,03 eur (slovom: sedemdesiatjeden miliónov stošesťdesiatdva tisíc 
deväťdesiatosem eur a tri centy), ktorý bol poskytovateľom (IBM) odovzdaný a objednávateľom (SR zastúpená 
MF SR) prevzatý na základe Protokolu o akceptácii systému ISFS-SD zo dňa 16.2.2015, v znení jeho dodatku č. 
1 zo dňa 29.05.2015; 

c) prevod budúcich záväzkov štátu, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
 
3. Vybudovanie ISFS – SD bolo z časti financované aj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z2111012002701 zo dňa 19.11.2012, názov projektu Elektronické služby Finančnej 
správy – Oblasť daňová. 



Článok 2 
Predmet dohody 

 
1. Nakoľko Ministerstvo financií SR nedostalo k zrealizovanému prevodu správy nehmotného majetku štátu 

súhlasné písomné stanovisko Riadiaceho orgánu pre Operačný program informatizácie spoločnosti, 
dohodli sa zmluvné strany na odstúpení od Zmluvy podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení, a to od jej začiatku. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že si bezodkladne vysporiadajú všetky svoje nároky, práva a povinnosti, 
ktoré im vznikli v dôsledku odstúpenia od Zmluvy. 

3. Zároveň sa Finančné riaditeľstvo SR zaväzuje ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto dohody o odstúpení 
všetky doteraz obdržané neuhradené faktúry vrátiť spoločnosti IBM Slovensko s.r.o. 

4. Ministerstvo financií SR sa zaväzuje ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto dohody o odstúpení informovať 
o tejto skutočnosti spoločnosť IBM Slovensko s.r.o. Zároveň sa zaväzuje uhradiť jej všetky, Finančným 
riaditeľstvom SR obdržané neuhradené faktúry, ktoré Finančné riaditeľstvo SR vrátilo spoločnosti IBM 
Slovensko s.r.o. na základe tejto dohody o odstúpení. 

 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda o odstúpení nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 
§ 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).  

2. Dohoda o odstúpení je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po 
dvoch (2) vyhotoveniach. 

3. Účastníci dohody o odstúpení po jej prečítaní výslovne vyhlásili, že táto dohoda o odstúpení bola spísaná 
a uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

  V Bratislave dňa :  V Bratislave dňa: 

 

 

     Za Slovenskú republiku zastúpenú    Za Slovenskú republiku zastúpenú 

           Ministerstvom financií SR:         Finančným riaditeľstvom SR: 
            

 

 

 _____________________     _____________________ 

               Ing. Jaroslav Mikla  Ing. František Imrecze  

   vedúci služobného úradu     prezident finančnej správy        

 


