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Dohoda o vyriešení stavu „Vendor lock-in“ 
k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. 34/2012/OINF uzatvorenej dňa 30.03.2012  

(ďalej len „Dohoda“) 
 

Zmluvné strany: 
 
OBJEDNÁVATEĽ: 
 
Názov:  Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Krajina:  Slovenská republika 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
ZHOTOVITELIA: 
 
Obchodné meno: DWC Slovakia a.s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 
IČO: 35918501 
DIČ: 2021942307 
IČ DPH: SK2021942307 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Boris Kekeši, predseda predstavenstva 
 Peter Lakata, člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava 
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2303 0272 
Zápis:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
 vložka č. 4134/B 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ 1 “) 
 
a 
 
Obchodné meno: NESS Slovensko, a.s. 
Sídlo: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 
IČO: 00 603 783 
DIČ: 2020486732 
IČ DPH: SK2020486732 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Sokol, predseda predstavenstva 
 Vladimír Földeši, člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
číslo účtu: 2009710104/8130 
Zápis:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
 vložka č. 89/B 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ 2 “) 
 
(Zhotoviteľ 1 a Zhotoviteľ 2 spolu len „Zhotovitelia“) 



  Číslo z CRZ Ú PSK:1947/2021/IKT 

Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) a v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“ alebo „Autorský zákon“) dohodli 
na uzatvorení tejto Dohody o vyriešení stavu tzv. „Vendor lock-in“ (ďalej len „Dohoda“) v zmysle 
metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
(ďalej len „MIRRI SR“) k aplikácii základných princípov pri realizácii projektov IT financovaných z 
verejných zdrojov a zdrojov EÚ č. 009417/2021/oSBAA-1 zo dňa 31. marca 2021 ako aj v zmysle 
zverejnenej prípadovej štúdie Úradu pre verejné obstarávanie a Slovenko.Digital v nasledovnom znení:  

 
PREAMBULA 

 
A. Objednávateľ a Zhotoviteľ 1 uzavreli dňa 30.10.2015 Zmluvu o poskytovaní služieb podpory 

k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK, č. zmluvy Objednávateľa 453/2015/OINF v znení 
jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2020, č. dodatku Objednávateľa 10/2020 (ďalej len „Zmluva o 
podpore“), na základe ktorej Zhotoviteľ 1 ako poskytovateľ zabezpečuje služby prevádzkovej podpory 
a údržby v rozsahu definovanom v Zmluve o podpore (ďalej len „Služby“), ktoré sú potrebné na 
zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti a funkčnosti prevádzky povinných a voliteľných elektronických 
služieb Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sú výsledkom projektu: „Elektronizácia služieb VÚC 
Prešovského samosprávneho kraja“, kód ITMS: 21110220007 (ďalej len „Dielo“ alebo „IS 
Objednávateľa“), realizovanom Objednávateľom v rámci Operačného programu informatizácia 
spoločnosti (ďalej len ako „Projekt“) na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy č. zmluvy 
Objednávateľa 34/2012/OINF uzatvorenej dňa 30.03.2012 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi 
(ďalej aj len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo dodanie Diela pozostávajúceho z 
implementácie, sprístupnenia a zabezpečenia všeobecnej použiteľnosti povinných a voliteľných 
elektronických služieb poskytovaných v rámci Projektu. 

 
B. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom 1 ako poskytovateľom Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní 

služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK č. 453/2015/OINF (ďalej len 
„Dodatok č. 2 k Zmluve o podpore“) v rámci ktorého spoločne v spojení s touto Dohodou požaduje 
poskytnutie súčinnosti a podpory pri prechode na nového dodávateľa plynulý prechod poskytovania 
Služieb od Zhotoviteľa 1 k novému poskytovateľovi ako víťazovi vyhláseného nového verejného 
obstarávania podpory prevádzky a údržby Diela Objednávateľom ako verejným obstarávateľom po 
zániku Zmluvy o podpore nie je možný bez poskytnutia takýchto služieb, a to z technických 
a ekonomických dôvodov vzhľadom na interoperabilitu s existujúcimi Službami, nakoľko zmena 
Zhotoviteľa 1 ako poskytovateľa Služieb by spôsobila Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi 
významné technické ťažkosti a duplicitu finančných nákladov.  

 
C. Účelom tejto Dohody je uvoľniť vendor lock-in, aby mal Objednávateľ dostatočný priestor na 

zorganizovanie súťaže na zabezpečenie ďalšej podpory k Dielu, a zabezpečiť tým vysporiadanie 
licenčných práv, dohodnúť spôsob odovzdania zdrojových kódov ako aj dohodnúť rozsah podpory, 
ktorú je Zhotoviteľ 1 ako poskytovateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi počas prechodu na nový 
model podpory prevádzky, to všetko v súlade s Koncepciou nákupu IT vo verejnej správe, schválenou Radou 
vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 17.05.2019. 

 
D. Objednávateľ a Zhotovitelia sa podpisom tejto Dohody dohodli na udelení dodatočných práv 

Objednávateľovi .  
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Článok 1 
PREDMET DOHODY 

 
1.1. Zhotoviteľ 1 sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a všetky administrátorské prístupy 

k vytvorenému Dielu (tak ako je definované v bode 3.1. tejto Dohody s výnimkou zdrojových kódov 
ku Krabicovému softvéru tak ako je definovaný v Článku 3, bode 3.6 tejto Dohody a autorských práv 
tretích strán) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Článku 2 tejto Dohody.  

 
1.2. Zhotovitelia sa zaväzujú poskytnúť Objednávateľovi nevýhradnú, vecne, časovo a územne 

neobmedzenú licenciu k tým častiam Diela, ktoré ako Zhotovitelia vytvorili na základe Zmluvy o dielo 
s výnimkou Krabicového softvéru (tak ako je definovaný v Článku 3, bode 3.6 tejto Dohody) 
a autorských práv tretích strán a to v rozsahu ako je uvedené v Článku 3 tejto Dohody, pričom pre 
všetky účely tejto Dohody sa za Dielo považujú informačné systémy vytvorené Zhotoviteľmi, na 
základe Zmluvy o dielo. 

 
Článok 2 

ODOVZDANIE ZDROJOVÝCH KÓDOV A SÚVISIACEJ DOKUMENTÁCIE 
 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre jednoznačný postup k vysporiadaniu práv na základe Zmluvy 
o dielo, odovzdanie komentovaných zdrojových kódov (bod 1.1. tejto Dohody) k Dielu bližšie definuje 
príloha č. 1 tejto Dohody.  

 
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ku Krabicovému softvéru (tak ako je definovaný v Článku 3, bode 3.6 

tejto Dohody) ako ani k softvérovým dielam tretích strán Zhotovitelia neodovzdajú zdrojové kódy, ale 
len jeho konfiguračné nastavenia.  

 
2.3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom  zdrojové kódy  

rozumejú funkčné, kompilovateľné, komentované zdrojové kódy v  ich aktuálnej verzii, vrátane 
používaných knižníc a  konfigurácie konkrétneho kompilačného nástroja. 
 

Článok 3 
UDELENIE LICENCIE 

 
3.1 Na každé autorské dielo (v zmysle Autorského zákona) vytvorené Zhotoviteľmi na základe Zmluvy 

o dielo (bod 1.2. tejto Dohody) Zhotovitelia udeľujú Objednávateľovi dňom odovzdania zdrojových 
kódov a súvisiacej dokumentácie podľa prílohy č. 1 tejto Dohody nevýhradnú, časovo neobmedzenú 
(po dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky 
plne splatenú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s ust. § 
19 ods. 4 Autorského zákona a na účel, pre ktorý bol IS Objednávateľa vytvorený, s výnimkou 
Krabicového softvéru (tak ako je definovaný v Článku 3, bode 3.6 tejto Dohody ) a autorských práv 
tretích strán. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, udelená licencia zahŕňa právo kopírovania, 
prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania 
a začleňovania Diela do iných diel, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami Objednávateľom 
poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, taká licencia zahŕňa aj výslovný neobmedzený súhlas na 
udelenie sublicencie na používanie komplexného Diela pre akékoľvek tretie osoby, či na prevedenie 
takej licencie na iné orgány verejnej moci (ďalej ako „Licencia“).  

  
3.2 V kontexte bodu 3.1 tejto Dohody však Objednávateľ nie je oprávnený udeliť sublicenciu ani Licenciu 

postúpiť na tretie osoby na účel komerčného použitia. Objednávateľ je v zmysle ustanovení tohto 
Článku 3 oprávnený poskytnúť Dielo (vrátane zdrojového kódu) novému poskytovateľovi za účelom 
plnenia novej zmluvy o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK.  

 
3.3 Zhotovitelia vyhlasujú a Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak k jednotlivým plneniam, 

dodaným alebo poskytnutým Zhotoviteľmi Objednávateľovi v rámci dodaného Diela, na základe 
licencií udelených Zhotoviteľom tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské 
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práva, Zhotovitelia udeľujú Objednávateľovi právo na ich používanie Objednávateľom v súlade, v 
rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli tieto plnenia dodané Zhotoviteľom.  

 
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotovitelia pri plnení Zmluvy o dielo, ako súčasť IS 

Objednávateľa použili preexistentný proprietárny alebo open source SW (ďalej aj len „preexistentný 
SW“) v rámci vytvorenia Diela a poskytovania Služieb, v takomto prípade udelená licencia 
Objednávateľovi na základe tejto Dohody zahŕňa aj oprávnenie používať takýto počítačový program 
v súlade s osobitnými licenčnými podmienkami tretích strán. Zhotovitelia sa zaväzujú samostatne 
zdokumentovať všetky využitia preexistentných proprietárnych a open source SW v rámci IS 
Objednávateľa a predložiť Objednávateľovi ich ucelený prehľad vrátane ich licenčných podmienok. 

 
3.5 Práva získané v rámci tohto Článku 3 Dohody prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 

Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe poskytovateľa v Zmluve o podpore (napr. právne 
nástupníctvo poskytovateľa) nebude mať žiaden vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Dohody 
Zhotoviteľmi Objednávateľovi. 

 
3.6 Ak nie je v tejto Dohode uvedené inak, Zhotovitelia prevádzajú na Objednávateľa všetky osobitné 

práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona vytvorené na základe Zmluvy o 
dielo, ktoré ktorýkoľvek zo Zhotoviteľov ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu 
Zmluvy dielo, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Dohody. Zhotovitelia 
taktiež udeľujú Objednávateľovi a prevádzajú na Objednávateľa nevýhradné právo použiť takú 
databázu a udeliť súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne 
alebo kvantitatívne podstatnej časti za účelom plnenia úloh Objednávateľa mimo komerčného 
využívania Autorských diel 

 
3.7. Licencia podľa tohto Článku 3 Dohody sa nevzťahuje na produkty tretích strán a na hotové produkty 

niektorého zo Zhotoviteľov, ktoré sú súčasťou Diela ale neboli vyvinuté len pre potreby 
Objednávateľa (ďalej ako „Krabicový softvér“). Zoznam týchto produktov (Krabicového softvéru) 
tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody. Rozsah a spôsob ich používania Objednávateľom sú určené priamo 
ich výrobcami.  
 

3.8. Práva použitia a iné plnenia podľa článku 2. a 3 tejto Dohody udeľuje/poskytuje Zhotoviteľ 
Objednávateľovi bezodplatne, pričom vo vzťahu k uvedenému sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli 
na vylúčení aplikácie ustanovení § 560 až 565 Obchodného zákonníka vo vzťahu k vadám plnení, ktoré 
Objednávateľ obdržal od Zhotoviteľa bezodplatne. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 
Zhotoviteľa 1 podľa bodu 4.4 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu 
udržateľnosti a rozvoja IIS PSK č. 453/2015/OINF na poskytnutie súčinnosti.  
 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že od Zhotoviteľa 2 sa okrem udelenia licencie podľa tohto článku Dohody 
nevyžaduje odovzdanie žiadnych ďalších materiálov, dokumentácie, príručiek, prístupových údajov, 
zdrojových kódov, know-how, softvéru a pod.  

 
 

 
Článok 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
4.1 Táto Dohoda je vyhotovená v5 (slovom: piatich ) rovnopisoch, 3 (slovom: tri) rovnopisy pre 

Objednávateľa, 1 (slovom: jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa 1 a 1 (slovom: jeden) rovnopis pre 
Zhotoviteľa 2.  

 
4.2 Súčasťou tejto Dohody sú tieto prílohy:  

 
4.2.1 Príloha č. 1 Spôsob vysporiadania práv medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi zo Zmluvy 

o dielo; odovzdanie zdrojových kódov; 
4.2.2 Príloha č. 2 – Zoznam dodaného Krabicového softvéru 
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4.3 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) Objednávateľa. 
 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, vyhlasujú, že bola 

uzatvorená na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.  
 

 
PODPISOVÁ STRANA 

 
V Bratislave dňa ..... 22.12.2021 ....................... 
 
 
Za DWC Slovakia a.s. 
 
 
 
 
_________________________________ 
v. r. Ing. Boris Kekeši 
predseda predstavenstva 
  
 
 
 
  
_________________________________ 
v. r. Peter Lakata 
člen predstavenstva 

V Prešove, dňa ...... 21.12.2021 ...................... 
 
 
Za Prešovský samosprávny kraj:  
 
 
 
 
_________________________________ 
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

 
  

 
V Bratislave dňa ....... 22.12.2021 ..................... 
 
 
Za NESS Slovensko, a.s. 
 
 
 
 
_________________________________ 
v. r. Ing. Pavol Sokol 
predseda predstavenstva 
  
 
 
 
  
_________________________________ 
v. r. Milan Slanina 
člen predstavenstva 

 
 
 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 30.12.2021 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 31.12.2021 
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Príloha č. 1 
Spôsob vysporiadania práv medzi Objednávateľom a Zhotoviteľmi zo Zmluvy o dielo 

odovzdanie zdrojových kódov 
 

Zhotoviteľ 1 sa zaväzuje, že najneskôr v lehote do 30 dní od písomnej žiadosti zo strany Objednávateľa, 
odovzdá Objednávateľovi existujúcu technickú a administrátorskú dokumentáciu a užívateľskú príručku 
v nasledovnom rozsahu: 
a) odovzdanie aktuálne existujúcej dokumentácie k IS Objednávateľa (aktuálne existujúce verzie 

funkčnej špecifikácie, prevádzkovej dokumentácie a užívateľskej dokumentácie); 
b) odovzdanie aktuálne existujúcej systémovej dokumentácie - zdrojové kódy, aplikačná architektúra, 

HW a komunikačná architektúra, parametre a nastavenia aplikácií a databáz, štruktúra databáz, HW 
sizing a nastavenia; 

c) odovzdanie kópií SW vlastneného Objednávateľom a prevzatého Zhotoviteľom 1, ak také sú, na 
výmenných médiách dodaných alebo vytvorených v rámci plnenia zo Zmluvy o dielo; 

d) odovzdanie všetkých administrátorských prístupov k IS Objednávateľa pre zabezpečenie 
bezproblémovej prevádzky IS Objednávateľa; 

e) oboznámenie Objednávateľa a nového poskytovateľa s infraštruktúrou IS Objednávateľa, so 
zdrojovými kódmi, existujúcou dokumentáciou formou workshopu; 

 
Zhotoviteľ 1 sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi aktuálne existujúce komentované zdrojové kódy k IS 
Objednávateľa (v stave v akom sa aktuálne nachádza) najneskôr v lehote do 30 dní od písomnej žiadosti zo 
strany Objednávateľa . Objednávateľ je povinný zachovávať dôvernosť odovzdaného zdrojového kódu, ak 
nie je ďalej stanovené inak. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť vytvorený a odovzdaný zdrojový kód 
tretím osobám a zároveň ho môže upravovať a/alebo spracúvať sám alebo poveriť úpravou tretie osoby (a 
to najmä zmenou, kopírovaním, prekladom, prispôsobením, modifikovaním, distribuovaním, publikovaním 
a začlenením do iných diel). Pokiaľ však dôjde k zásahu do zdrojového kódu IS Objednávateľa zo strany 
Objednávateľa alebo tretej strany neautorizovanej Zhotoviteľmi, povinnosti Zhotoviteľov zo záruky 
vzťahujúcej sa k IS Objednávateľa, ak také sú, zanikajú. 
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Príloha č. 2 
Zoznam dodaného Krabicového softvéru 

 
 

1. Elektronické formuláre – Nintex Forms 2013 
2. GIS Front office- Integraph GeoMedia Webmap 
3. Integračná platforma – MULE ESB 
4. Registratúra – Fabasoft Components 
5. GIS back office – Integraph GeoMedia Smart Client 
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