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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ SÚVISIACICH  

S OCHRANOU  UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ č. 206/2018  
zo dňa 19.09.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.12.2018 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 409 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Dohoda“) 
 

 medzi zmluvnými stranami: 
 
 

1. Objednávateľom: 
Názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu 
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
Zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 
Oprávnený na vecné 
a obchodné rokovania: Ing. Marián Kvasnica 
IČO: 50349287 
DIČ: 2120287004 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 

 
2. Poskytovateľom: 

Názov: ALISON Slovakia s.r.o. 
Sídlo: Tomášikova ulica 12735/64, 831 04  Bratislava, SR  
V mene ktorého koná: Ing. Andrej Žucha, konateľ spoločnosti 
IČO: 35792141 
IČ DPH: SK2020234425 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2112 3549 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Registrácia:  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80854/B 
  
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
 (Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 409 a nasl. a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

uzatvorili Zmluvu o zabezpečení činností súvisiacich s ochranou utajovaných skutočností č. 

206/2018 zo dňa 19.09.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.12.2018 (ďalej len „Zmluva“). 
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2. Zmluvou sa Poskytovateľ zaviazal zabezpečiť Objednávateľovi činnosti súvisiace s ochranou 

utajovaných skutočností špecifikované v čl. II. Zmluvy a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť 

Poskytovateľovi cenu dohodnutú podľa čl. V. Zmluvy. 

3. Poskytovateľ riadne a včas poskytol Objednávateľovi plnenia podľa Prílohy č. 2 Zmluvy 

v nasledovnom rozsahu:  

1. Posúdenie zoznamu funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 

s utajovanými skutočnosťami v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu,  

2. Dokumentácia pre oblasť Personálnej bezpečnosti,  

3.a  Dokumentácia pre oblasť Fyzickej a objektovej bezpečnosti,  

3.b  Realizácia poučenia v oblasti Fyzickej a objektovej bezpečnosti,   

4.a  Dokumentácia pre oblasť technického prostriedku,  

4.b  1ks SINA E (PC, monitor, klávesnica, myš v prevedení Tempest Level B),  

4.c  1 kus Modulus T M570dn-B TEMPEST multifunctional printer v prevedení Tempest          

Level B,  

5.a  Dokumentácia pre oblasť Administratívnej bezpečnosti a  

5.b  Poučenie bezpečnostného zamestnanca pre oblasť administratívnej bezpečnosti,  

pričom k ich prevzatiu zo strany Objednávateľa došlo dňa 19.11.2018 a 12.4.2019 a k ich úhrade 

došlo dňa 28.12.2018 a 9.5.2019 na základe faktúr Poskytovateľa č. 100180369 a č. 100190092.   

4. V rámci realizácie predmetu Zmluvy a s prihliadnutím na všetky okolnosti, vznikla počas trvania 

Zmluvy pre Objednávateľa zo strany Národného bezpečnostného úradu nová možnosť 

bezodplatného plnenia časti predmetu Zmluvy v rozsahu položiek pod poradovým číslom 4.d 

podľa Prílohy č. 2 Zmluvy: „Inštalácia technického prostriedku, inštalácia multifunctional printer 

v prevedení Tempest Level B a zaškolenie používateľov technického prostriedku, zaškolenie 

správcu informačného systému, zaškolenie bezpečnostného správcu“ (ďalej len „Dotknuté 

plnenia“), ktorá v čase uzatvárania Zmluvy neexistovala. Ide o zmenu, ktorá vyplynula 

z okolností, ktoré Objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a 

uvedenou zmenou sa nezmenil charakter Zmluvy. , Objednávateľ nepožaduje od Poskytovateľa 

poskytnutie Dotknutých plnení, pričom Poskytovateľ na poskytnutí Dotknutých plnení netrvá a 

výslovne súhlasí s predčasným ukončením Zmluvy.  

 

 

Čl. II 

Predmet Dohody 

1. Zmluvné strany sa dohodli na predčasnom ukončení Zmluvy formou uzatvorenia Dohody.  
Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že vzhľadom na to, že Objednávateľ nepožaduje poskytnutie 
Dotknutých plnení a Poskytovateľ na poskytnutí Dotknutých plnení netrvá, plnenia Poskytovateľa 
podľa Zmluvy sa považujú v celom rozsahu za riadne a včas dodané aj bez Dotknutých plnení.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že im v súvislosti s nedodaním Dotknutých plnení nevznikli žiadne 
nároky a ani v budúcnosti si na základe uvedenej skutočnosti voči sebe nebudú uplatňovať žiadne 
nároky. 

  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

  

2. Zmluvné strany si na základe Dohody vysporiadali vzájomné práva a povinnosti v celom rozsahu 
a nemajú voči sebe žiadne nároky, pohľadávky a záväzky. 

  

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné iba formou písomných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto Dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

5. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) obsahovo zhodných rovnopisoch každý s platnosťou 

originálu, z ktorých tri (3) preberá Objednávateľ a dva (2) preberá Poskytovateľ.  

 

 

Poskytovateľ: 

V Bratislave ………………………. ............................................................. 

       Ing. Andrej Žucha 

   konateľ spoločnosti  

Objednávateľ: 
 
V Bratislave …………………....... ......................................................... 

     Mgr. Patrik Krauspe 

     vedúci úradu  
 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hauerland&MENO=Eugen&SID=0&T=f0&R=0

