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Objednávka č.   6/ 2022  

 

Objednávka č. 6/2022 zo dňa 09.03.2022 bola vystavená na základe Rámcovej dohody na poskytovanie 

právnych služieb uzatvorenej medzi advokátskou kanceláriou a spoločnosťou MH Manažment, a.s. ako 

klientom dňa 25.02.2019 (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorej predmetom je záväzok advokáta 

poskytovať právne služby v zmysle zákona o advokácii za podmienok uvedených v rámcovej dohode 

a v rozsahu tejto objednávky (ďalej len „právne služby“) a záväzok klienta uhradiť advokátovi za 

poskytnuté právne služby dohodnutú odmenu.  

 

1. Špecifikácia požadovaných právnych služieb: 

 

Spoločnosť MH Manažment, a.s. je väčšinovým 84,67 % akcionárom spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s., 

so sídlom: Sliač, 962 31, IČO: 31 642 438 (ďalej len „KS“). Rozvojové aktivity a straty KS sú 

financované najmä z dotácii akcionárov.  

 

Spoločnosť KS dňa 18.01.2022 vyhlásila verejné obstarávanie na predmet zákazky: Obnova a rozvoj 

Kúpeľov Sliač - súťaž návrhov. Zdrojom investícií KS do obnovy a rozvoja kúpeľov budú alternatívne: 

peňažné zdroje akcionárov MH Manažmentu, a.s. a VšZP, a.s., variantne zdroje z fondov EÚ, poprípade 

zdroje Ministerstva hospodárstva SR. Vo všeobecnosti sa jedná vo všetkých prípadoch o verejné 

prostriedky.  

 

Predmetom právnych služieb na základe tejto objednávky je právna analýza a posúdenie: 

 

(i) zlučiteľnosti finančnej pomoci akcionárov spoločnosti KS pre obnovu a rozvoj kúpeľov 

s legislatívou upravujúcou oblasť štátnej pomoci, najmä posúdenie nasledovných okruhov otázok: 

1. Financovanie obnovy a rozvoja KS z verejných zdrojov a jeho zlučiteľnosti s vnútorným trhom, 

2. Aké podmienky musí takáto forma pomoci pre KS spĺňať a do akej výšky a rozsahu je dovolená, 

3. Aké formy finančnej pomoci sú prípustné z hľadiska financovania rozvojových aktivít KS 

(priame dotácie, pôžičky, zvýšenie základného imania peňažným vkladom akcionára), 

4. Vyžaduje sa schválenie pomoci Európskou komisiou, 

5. Existujú výnimky v nariadeniach, ktoré sa vzťahujú osobitne na KS ako prijímateľa pomoci 

(napr. Nariadenie komisie 2017/1084), 

6. spadá KS do kategórie multifunkčnej rekreačnej infraštruktúry; 

 

(ii) dovolenosti financovania strát spoločnosti KS spôsobom navýšenia jej základného imania 

peňažným vkladom jej akcionárov z hľadiska pravidiel štátnej pomoci (MH Manažment, a.s. 

pravidelne poskytuje finančné vklady do spoločnosti KS za účelom úhrady jej záväzkov po lehote 

splatnosti) 

 

2. Termín splnenia požadovaných služieb: 

Podľa pokynov klienta. 

 

Advokátska kancelária 

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. 

Sídlo: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava 

IČO:36 863 360 

DIČ: 2022827620 

IČ DPH: SK2022827620 

Obchodný register OS BA I, Oddiel: Sro, vložka  č. 58431/B 

V zastúpení: JUDr. Ján Azud, konateľ 



3. Označenie formy odmeny za poskytnuté právne služby: 

Jednorazová odmena vo výške: 3 999 EUR bez DPH.  

Odmena zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovanými právnymi službami, vrátane hotových 

výdavkov Advokátskej kancelárie, ako aj náhradu za stratu času. 

 

4. Celková odmena za poskytnuté služby: 

Cena celkom: : 3 999 EUR bez DPH 

 

5. Spôsob úhrady odmeny za poskytnuté služby: 

Fakturácia sa uskutoční po riadnom dodaní služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia 

Klientovi. 

 

 

V Bratislave, dňa 09.03.2022 

 

 

 

 

        Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.      Ing. Marianna Ondrová 

        predseda predstavenstva                              člen predstavenstva 

        MH Manažment, a.s       MH Manažment, a.s.  

 


