
tv1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE' 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 14. apríla 2016 číslo 50/2016 

K bodu: Návrh na uzavretie dohody o urovnaní 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

a) Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej ako "mesto") ako verejný obstarávate!' vyhlásil vo Vestníku 
verejného obstarávania Č. 73 zo dňa 17.4.2007 pod značkou 01645-MSP vérejnú súťaž na 
predmet podlimitnej zákazky "Infraštruktúra strediska cestovného ruchu medzinárodného 
významu Liptovský Mikuláš - Liptovská Mara - Ráztoky". Inžinierske stavby, a s. so sídlom 
Priemyselná 6, 04245 Košice (ďalej ako ,,IKS") sa do verejnej súťaže prihlásili ako uchádzač. 

b) IKS boli mestom z verejnej súťaže vylúčené na základe Rozhodnutia Úradu pre verejné 
obstarávanie Č. 753-93-7000/2007 zo dňa 24.7.2007. IKS proti vylúčeniu podali dňa 27.08.2007 
námietky. 

c) Dňa 07.10.2015 Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako "ÚVO") vydal rozhodnutie sp. zn. 
1012-140-7000/2007-N z 07.10.2015, ktorým zrušil rozhodnutie mesta o vylúčení ISK a nariadil 
mestu zaradiť ISK do procesu verejného obstarávania. Označené rozhodnutie je vydané na 
podklade rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2S 262/07-88 zo dňa 13.01.2010 v 
spojení rozsudkom Najvyššieho súdu 6Sžf/18/201 O zo dňa 25.05.2011. 

d) Mesto vykonalo opätovne vyhodnotenie ponúk (tretie) a komisia na vyhodnotenie ponúk 
navrhla mestu, aby po preskúmaní dokumentácie a výsledku vyhodnocovania ponúk rozhodlo 
o zrušení vyhláseného postupu, pretože sa podstatné okolnosti zmenili, za ktorých bol postup 
vyhlásený. O tomto bol Úrad pre verejné obstarávanie informovaný listom zo dňa 10.11.2015, 
kde bola priložená zápisnica z vyhodnotenia ponúk. 

e) Mesto podalo dňa 16.10.2015 na Krajský súd v Bratislave žalobu o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia ÚVO sp. zn. 1012-140-7000/2007-N zo dňa 07.01.2015, nakol'ko sa javí, že 
označené rozhodnutie je nevykonatel'né, a teda nezákonné. Konanie je vedené Krajským 
súdom v Bratislave pod sp. zn. 1S/247/2015. 

f) Mesto a IKS v súvislosti s procesom verejného obstarávania špecifikovaného v bode a), ako 
aj v nadväznosti na rozhodnutie ÚVO a súdne rozhodnutia uvádzané v bode cl, majú medzi 
sebou vzájomné sporné práva a povinnosti. 



g) Vzhl'adom na zachovanie právnej istoty medzi mestom a IK8 a vysporiadanie vzájomných 
sporných a pochybných práva povinností, je potrebné uzavrieť dohodu o urovnaní, ktorou tieto 
práva a povinnosti s konečnou platnosťou usporadúvajú. 

II. schval'uje 

Dohodu o urovnaní 

III. odporúča primátorovi mesta 

• podpísať Dohodu o urovnaní a naplniť jej obsah; 

• stiahnuť žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejne obstarávanie v 
konaní vedenom Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 18/247/2015. 

Dátum podpisu uznesenia : 

Ing. Ján ~lháČ' PhD. 
primátor mésta 

18.04.2016 


