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Vyhlásenie spoločnosti Lomtec.com 
 

Dňa 13.5.2021 naša spoločnosť pristúpila na dohodu o vine a treste v súvislosti s korupčnou kauzou 

nášho bývalého štatutárneho zástupcu. Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 91/2016 z. z. (Zákona o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb) a z neho vyplývajúcej tzv. pričítacej zásady je totiž právnická osoba 

zodpovedná za trestný čin spáchaný členom štatutárneho orgánu spoločnosti. Takže po tom, ako 

dohodu o vine a treste uzavrel bývalý člen štatutárneho orgánu našej spoločnosti, sme dospeli v 

spolupráci s našim právnym zástupcom k názoru, že verejný súdny proces by už bohužiaľ neviedol k 

úplnému očisteniu mena našej spoločnosti. Naším cieľom je už vyše 20 rokov v prvom rade poskytovať 

kvalitné, zmysluplné a fungujúce informačné systémy a riešenia pre našich zákazníkov a nie sa venovať 

súdnym sporom. 

 
K predmetnej veci chceme ako spoločnosť uviesť nasledovné: 
 
Dňa 18.5.2020 predložilo konzorcium, ktorého sme boli členom ako prvý uchádzač v poradí ponuku v 

rámci verejného obstarávania na dodávku IS CÚR pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

potravinársky v Bratislave (ÚKSÚP). Ponuku sme podávali elektronicky prostredníctvom systému EVO 

Úradu pre verejné obstarávanie. Ponuka nášho konzorcia bola spomedzi všetkých uchádzačov v súťaži 

najlacnejšia, pričom ponúknutá cena bola na úrovni cca 50% štátom pôvodne predpokladanej hodnoty 

zákazky. Prijatím našej ponuky by štát ušetril viac ako 1 milión EUR. Jediným kritériom pri určovaní 

poradia uchádzačov bola práve najnižšia cena. 

 
Následne prebiehal proces vyhodnocovania ponúk komisiou, v rámci ktorého sme boli dožiadaní 

o doloženie dokumentácie, čo sme riadne a včas urobili. Naša spoločnosť nepovažovala priebeh 

predmetnej súťaže za pozastavený, omeškaný, ani spomalený. Na základe našich skúseností 

z verejných súťaží, v ktorých sme za posledných 5 rokov uspeli, sme predpokladali, že k podpisu zmluvy 

dôjde najskôr 8-14 mesiacov od podania ponuky, čiže v prvej polovici roku 2021. 

 
Začiatkom septembra 2020 bol náš bývalý kolega pozvaný na stretnutie s pracovníkom Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účelom prezentovania projektu a našej ponuky. So žiadnym 

z účastníkov stretnutia sa náš kolega nepoznal a ani naša spoločnosť s nimi nemala a ani nemá žiadny 

osobný a ani pracovný vzťah. Je obzvlášť nepochopiteľné, až zarážajúce, že za našu spoločnosť 
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svojvoľne a bez našej vedomosti či poverenia vystupoval človek (obžalovaný JUDr. P. Ch.), ktorého 

vôbec nepoznáme. 

 
Náš kolega, ktorý sa zúčastnil tohto stretnutia, bol členom štatutárneho orgánu našej spoločnosti, no 

bez možnosti konať samostatne, t.j. nemal ani kompetenciu najmä však ani poverenie v predmetnej 

záležitosti prijímať akékoľvek rozhodnutia nad rámec toho, čo je uvedené v stanovách našej 

spoločnosti. Po spomínanom stretnutí naša spoločnosť neurobila žiadne dodatočné kroky v súvislosti 

v projektom IS CÚR pre ÚKSÚP. 

 
Chceme celkom jednoznačne uviesť, že naša spoločnosť nikdy nemala úmysel akýmkoľvek nekalým 

spôsobom získať neoprávnenú výhodu v súvislosti s realizáciou projektu. Boli sme pripravení 

predmetný projekt realizovať, avšak nie na základe poskytnutia úplatku, ale na základe odbornej 

spôsobilosti a ponúknutia najnižšej ceny, ktorá bola jediným kritériom tejto súťaže a ktorá bola o 50% 

nižšia ako cena, ktorú pôvodne očakávala štátna inštitúcia ÚKSUP.  

 
Z uvedeného vyplýva, že k dohode sme pristúpili v prvom rade preto, že svoju vinu uznal bývalý člen 

nášho štatutárneho orgánu a tiež z dôvodu minimalizovania negatívnych dopadov na našich 

zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov, ktorí pre nás sú a vždy boli tou najvyššou 

prioritou. Touto cestou ich chceme zároveň ubezpečiť, že k našim povinnostiam a záväzkom budeme 

aj naďalej pristupovať s plnou vážnosťou a zodpovednosťou tak, aby nijakým spôsobom nebol 

ohrozený chod nami dodaných informačných systémov a riešení. Sme veľmi vďační za podporu, ktorú 

v týchto časoch dostávame najmä od našich zamestnancov.  

 

Vážime si dôveru a podporu našich klientov, pre ktorých sa na oplátku snažíme odviesť vždy to najlepšie 

a pomáhať im tak v dosahovaní ich cieľov. 

  

 
V Bratislave, 14.5.2021       Mgr. Miroslav Ličko 
         Predseda predstavenstva 
         Lomtec.com, a.s. 
 


