
MH Manažment, a. s. 
 

Objednávka č. 6/2022  
(odôvodnenie) 

 
1. Predmet zákazky:  

 
Právna analýza– posúdenie zlučiteľnosti finančnej pomoci akcionárov spoločnosti KÚPELE 
SLIAČ, a.s. pre obnovu a rozvoj kúpeľov 

 
2. Opis predmetu zákazky: 
 

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 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) 

 
 

3. Stanovenie maximálnej celkovej odmeny za poskytovanie právnych služieb 

Maximálna celková odmena za poskytovanie právnych služieb v rozsahu predmetu tejto konzultácie je 
3 999,- EUR bez DPH. 
 
 

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. 

 


