DOHODA O UROVNANÍ
( Kúpna zmluva č. 2259/2Q18/OSV-SDS zo dňa 15.10.2018) ___
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
( ďalej v texte len „Dohoda“)

Účastníci :
IReSoft, s.r.o.
so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika^
IČO : 26297850,
DIČ (IČ DPH): CZ26297850
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C, vložka 42453
bankové spojenie: “
v ktorej mene koná : Ing. Jiŕí Halousek, MBA, konateľ spoločnosti
. (jd’alej v texte len „IReSoft, s.r.o.“)
a
Mesto Banská Bystrica
so sídlom Československej armády 26, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika
IČO : 00313271
DIČ : 2020451587
IČ DPH: SK2020451587
v ktorého mene koná : MUDr. Ján Nosko, primátor mesta
(ďalej v texte len „Mesto Banská Bystrica“)
(ďalej spolu aj len „účastníci Dohody“)
Článok L Úvodné ustanovenia
1.

Dňa 15.10.2018 bola medzi Mestom Banská Bystrica v právnom postavení nadobúdateľa
a spoločnosťou IReSoft, s.r.o., v právnom postavení autora, uzatvorená Licenčná zmluva, na
základe ktorej Mesto Banská Bystrica nadobudlo právo na používanie počítačového programu IS
Cygnus - Pobytová starostlivosť ( ďalej v texte len „Licenčná zmluva“) a to v rozsahu
špecifikovanom v Prílohe č. 2 k Licenčnej zmluve.
2. Súčasne s uzatvorením Licenčnej zmluvy, došlo dňa 15.10.2018
medzi Mestom Banská
Bystrica v právnom postavení kupujúceho a spoločnosťou IReSoft, s.r.o. v právnom postavení
predávajúceho k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy č. 2259/2018/OSV-SDS, predmetom ktorej bolo
o.i. aj dodanie a montáž biometrických dochádzkových čítačiek zn. DSi 501 v počte 3 ks a zn, DSi
502 v počte 6 ks ( ďalej v texte len „Kúpna zmluva“).
Článok II. Vymedzenie sporného prípadu
L V priebehu mesiacov január a február 2019 prebiehala' v zariadeniach sociálnych služieb Mesta
Banská Bystrica testovacia prevádzka počítačového programu IS Cygnus - Pobytová
starostlivosť, konkrétne „modulu zamestnanci“, v rámci ktorej bolo zaznamenaných niekoľko
stále pretrvávajúcich problémov súvisiacich s vadou funkčnosti biometrických dochádzkových
čítačiek zn. DSi 501 a DSi 502 ( ďalej v texte len „biometrické dochádzkové čítačky“).
2. V súlade so zmluvnými povinnosťami, všetky zaznamenané vady - ich charakteristika,
lokalizácia, vrátane popisu ako sa vady prejavujú, boli zo strany Mestom Banská Bystrica
reklamované a následne so spoločnosťou IReSoft, s.r.o. telefonicky ako aj
e-mailom
komunikované. Vytýkanými vadami, ktoré sa prejavili pri použití biometrických dochádzkových
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čítačiek boli najmä : nezaevidovanie karty nového zamestnanca, nezosnímanie zamestnancov
v dochádzkovej čítačke, nezaznamenávanie príchodov, odchodov, prekážok v práci u jednotlivých
zamestnancov, o čom bola vyhotovená aj dokumentácia vo forme videozáznamov, ktoré boli
následne spoločnosti IReSoft, s.r.o. doručené.
3. Aj napriek skutočnosti, že spoločnosť IReSoft, s.r.o, opakovane vyvinula úsilie za účelom
odstránenia vyššie popísaných vád biometrických dochádzkových čítačiek, vytýkané vady sa
odstrániť nepodarilo a tieto sa prejavujú aj naďalej, v dôsledku čoho sa pre Mesto Banská Bystrica
biometrické dochádzkové čítačky stali trvalo nepoužiteľnými.
Článok III. Predmet Dohody
].

Účastníci Dohody majú na základe im známych skutočností záujem urovnať všetky právne
vzťahy, vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa sporného prípadu (definovaného v článku II.
tejto Dohody) spôsobom uvedeným v tejto Dohode, a za tým účelom, účastníci Dohody
nahrádzajú všetky sporné vzájomné práva a povinnosti novými právami a povinnosťami, resp.
realizáciou nasledovných právnych úkonov :

>

1.1 Mesto Banská Bystrica :
1.1.
z dôvodu existencie opakovane sa vyskytujúcich vád predmetu kúpy v zmysle Kúpnej
zmluvy, konkrétne - biometrických dochádzkových čítačiek zn. DSi 501 v počte 3 ks
a zn, DSi 502 v počte 6 ks, Mesto Banská Bystrica v lehotk do 5 ( piatich)
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti predmetnej Dohody, spolu s „Protokolom
o vrátení tovaru“, vráti späť do vlastníctva spoločnosti IReSoft, s.r.o. prevzaté
biometrické dochádzkové čítačky zn. DSi 501 v počte 3 ks a zn, DS'i 502 v počte 6 ks;
.1.2
Mesto Banská Bystrica odovzdá spoločnosti IReSoft, s.r.o. všetku dokumentáciu
týkajúcu sa biometrických čítačiek špecifikovaných v odseku 1.1.1, s tým, že
potvrdenie o odovzdaní a prevzatí predmetnej dokumentácie bude tvoriť súčasť
„Protokolu o vrátení tovaru “ spísaného v zmysle odseku 1.1.1 tejto Dohody;
1.2 spoločnosť IReSoft. s.r.o.
1.2.1 spoločnosť IReSoft, s.r.o. sa zaväzuje, že v lehote do 5 ( piatich) pracovných dní od
prevzatia vráteného tovarú - biometrických dochádzkových čítačiek špecifikovaných
v bode 1.1 ods. 1.1.1. späť do svojho vlastníctva, vystaví a riádne doručí Mestu
Banská Bystrica dobropis k faktúre č. 2618128 vystavenej dňa 18.12.2018; pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za riadne doručenie dobropisu podľa
predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie aj elektronicklou poštou a to emailom, na e-mailovú adresu Mesta Banská Bystrica : podatelna@banskabystrica.sk;
1.2.2 spoločnosť IReSoft, s.r.o. vystaví dobropis podľa ods. 1.2.1 na sumu 9 000,00 EUR
( slovom : deväťtisíc euro) za účelom vysporiadania časti kúpn'ej ceny vo výške
9 000,00 EUR (slovom: deväťtisíc euro), ktorú na základe faktúry č. 2618128
a v súlade s Kúpnou zmluvou, Mesto Banská Bystrica uhradilo spoločnosti IReSoft,
s.r.o. v rámci dvoch splátok, ako kúpnu cenu za dodanie biometrických
dochádzkových čítačiek špecifikovaných v bode 1.1 ods. 1.1.1 (7. splátka kúpnej ceny
bola uhradená dňa 27.12.2018 vo výške 6 739,00 EUR a 2. splátka kúpnej ceny bola
uhradená dňa 29.01.2019 vo výške 10 056,00 EUR);
|
1.2.3 spoločnosť IReSoft, s.r.o. sa zaväzuje, že v lehote do 5 ( piatich) pracovných dní
odo dňa doručenia dobropisu ( v zmysle ods. 1.2.1 a 1.2.2) opatreného potvrdením
o jeho riadnom doručení Mestu Banská Bystrica, vráti Mestu Banská Bystrica
uhradenú časť kúpnej ceny vo výške 9 000,00 EUR (slovom : deväťtisíc euro); pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za riadne doručeniej dobropisu podľa
predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie aj elektronickou poštou, a to emailom, na e-mailovú adresu spoločnosti IReSoft, s.r.o. : konecna@iresoft.cz;
1:2.4 v prípade omeškania sa s vrátením prijatej časti kúpnej ceny, spoločnosť IReSoft,
s.r.o.. zaplatí Mestu Banská Bystrica zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy,
a to za každý deň omeškania s jej vrátením.
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2.

Účastníci predmetnej Dohody sa zaväzujú :
a) vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu tejto
Dohody;
b) vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné
plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody, ako aj o
• skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto
Dohody;
c) že v prípade porušenia povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich im z tejto Dohody,
nahradia druhému účastníkovi všetku preukázateľne vzniknutú škodu; zodpovednosť za
škodu a povinnosť na náhradu škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. Účastníci zhodne vyhlasujú, že riadnym splnením podmienok obsiahnutých v tejto Dohode budú
považovať všetky vzájomné nároky týkajúce sa a/alebo súvisiace so sporným prípadom
vymedzeným v článku II. tejto Dohody za urovnané a vyriešené, s tým, že účastníci tejto dohody
voči sebe navzájom nebudú v budúcnosti uplatňovať žiadne ďalšie nároky, pohľadávky, práva
z " a/alebo povinnosti, ktoré so sporným prípadom súvisia a ktorými by obsah tejto Dohody
^ akýmkoľvek spôsobom menili a/alebo zrušili.
IV. Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Predmetná Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach majúcich charakter originálu,
s tým, že každý z účastníkov obdrží dve (2) jej vyhotovenia.
Vzájomné práva a povinnosti účastníkov bližšie nešpecifikované v tejto Dohode, sa riadia
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými
právnymi predpismi platnými na území SR.
Prípadná neplatnosť niektorej časti Dohody nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných
dojednaní v nej obsiahnutých. V prípade, že niektorá časť Dohody je neplatná alebo sa neplatnou
stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov účastníkov Dohody zákonná úprava, ktorá je svojou
povahou najbližšia úmyslu, sledovanému účastníkmi pri uzatváraní Dohody.
Práva a povinnosti účastníkov Dohody, vyplývajúce z tejto Dohody, prechádzajú v celom
rozsahu na ich právnych nástupcov.
Predmetná Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
účastníkov a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v súlade s ust. § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Účastníci uzatvorili túto Dohodu slobodne, vážne a určite, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje ich úplnú a konečnú vôľu, na znak čoho ju podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa

za Mesto Banská Bystrica

V Brne, dňa

za IReSoft, s.r.o. :
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