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DOHODA O UROVNANÍ 
uzatvorená podľa § 585 až 587 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Čl. I 
Účastníci dohody 

  1. 
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Sídlo:    Námestie SNP  č. 33, 813 31  Bratislava 
Zastúpené:   minister kultúry, Mgr. Marek Maďarič 
IČO:   00165182  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    
 
(ďalej len „ú častník 1.“) 
 
a 
 
2. 
TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.,  
ako líder skupiny poskytovateľov: SOITRON, a.s., Veri2, s.r.o., Slovakia Online, 
s.r.o., Studio 727, s.r.o., Dokument Logistik, s.r.o., ZFB Zentrum Für Bucherhaltung 
GmbH, 
 
Sídlo:    Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, 
Zastúpená:   konateľ spoločnosti, Ing. Viliam Kišš  
IČO:                          35 750 871  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , 

oddiel Sro, vložka číslo 17717/B 
Číslo účtu:                
(ďalej len „ú častník 2.)“  
(ďalej spoločne len „účastníci dohody o urovnaní“).  
 

 
 

Čl. II 
Predmet dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody o urovnaní je úprava sporných alebo pochybných nárokov, 

práv a povinností, ktoré vznikli medzi účastníkmi dohody o urovnaní odo dňa 
11.06.2010, kedy bola uzatvorená na základe výsledku centrálneho verejného 
obstarávania základná zmluva na poskytovanie komplexných služieb, na zabezpečenie 
systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany 
a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so 
zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv, ev. č.: MK-21/10/M, 
(ďalej len „základná zmluva“ ) až po súčasnosť. 
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2. Táto dohoda o urovnaní upravuje medzi účastníkmi dohody o urovnaní 
a) mimosúdne urovnanie týkajúce sa platnosti základnej zmluvy, 
b) mimosúdne urovnanie týkajúce sa náhrady škody a ušlého zisku vo výške 2 317 997,-

Eur (slovom dvamiliónytristosedemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem Eur), ktoré si 
uplatnil účastník 2. z dôvodu, že účastník 1. neposkytol potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú pre plnenie základnej zmluvy,  

c) mimosúdne urovnanie týkajúce sa plnenia predmetu základnej zmluvy. 
 
 

Článok III  
Urovnanie 

V záujme uplatnenia zásady hospodárnosti, s cieľom úspory výdavkov na súdne konanie, 
v ktorom sa chce účastník 2. domáhať od účastníka 1. splnenia povinností vyplývajúcich mu 
zo základnej zmluvy, a v ktorom by bol procesným následkom neunesenia dôkazného 
bremena v kľúčovej otázke s najväčšou pravdepodobnosťou procesný neúspech účastníka 1. 
sa dohodli účastníci dohody o urovnaní, že 
 
1. základná zmluva trvá, 
2. účastník 2. okamihom uzatvorenia tejto dohody o urovnaní netrvá na uplatnenej 

náhrade škody a ušlého zisku vo výške 2  317 997,-Eur (slovom 
dvamiliónytristosedemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem Eur), 

3. základná zmluva sa mení takto: 
 

„V bode 3.2.1 sa vypúšťajú slová „poradenskú a školiacu činnosť“.  
 

V bode 3.2.2. sa vypúšťajú slová „školení a konzultácií“.  
 
V  bode 4.6. posledná veta znie: „V realizačných zmluvách sa budú presne špecifikovať 
služby na zabezpečenie plnenia indikátora a taktiež počty zdigitalizovaných objektov.“. 
 
Body 6.4 až 6.6 sa vypúšťajú.  
 
V bode 6.7 sa slová „alebo jeho časti“ nahrádzajú slovami „alebo jeho logicky ukončenej 
časti“.  
 
V bode 6.9 sa slová „čiastočného plnenia“ nahrádzajú slovami „logicky ukončenej časti 
plnenia“ a slovo „čiastočné“ sa nahrádza slovami „ logicky ukončená časť plnenia“ . 
 
V bode 6.8 sa slová „14 kalendárnych dní“ nahrádzajú slovami „90 kalendárnych dní“.  

       
Prílohy k základnej zmluve sa aktualizujú.“. 
 
 

Článok IV  
Účinky urovnania  

Urovnanie na základe tejto dohody o urovnaní predstavuje úplné a konečné usporiadanie 
všetkých právnych vzťahov medzi účastníkmi tejto dohody o urovnaní, ktoré vznikli na 
základe akýchkoľvek predchádzajúcich dohovorov, úkonov a rozhodnutí, bez ohľadu na ich 
formu a dôvod vzniku. 
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Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda o urovnaní sa považuje sa uzatvorenú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
účastníkmi dohody o urovnaní a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 

 
2. Táto dohoda o urovnaní sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých účastník 1. 

dostane štyri rovnopisy a účastník 2. dostane dva rovnopisy. 
 

 
3. Účastníci tejto dohody o urovnaní vyhlasujú, že jej obsah je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a ani za iných 
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak 
čoho pripájajú svoje vlastnoručné  podpisy. 

 
 
 

V Bratislave dňa 27.11. 2012  V Bratislave dňa 27.11.2012 

 

 

...................................................................  .................................................................... 
   

Mgr. Marek Maďarič     Ing. Viliam Kišš 
   minister kultúry             konateľ spoločnosti 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
    


