MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské nivy 44/a , 827 15 Bratislava

Test nevyhnutnosti
v zmysle čl. 3 ods. 2 a 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady
využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej
len „Pravidlá“)
k zákazke „Analýza stavu právneho vzťahu medzi Ministerstvom
a architektonickým štúdiom a návrh ďalšieho možného postupu“.

hospodárstva

SR

Nedostatočná personálna kapacita: Príslušný organizačný útvar MH SR zabezpečujúci
poskytovanie právnych služieb nedisponuje dostatočnou personálnou kapacitou štátnych
zamestnancov. Doplnenie vlastných odborných personálnych kapacít je nemožné. Ďalej podstata
právnej služby spočíva vo vypracovaní právnej analýzy, cieľom ktorej je poskytnúť objektívny,
nezaujatý a nestranný pohľad na vec, vzhľadom na reálnu hrozbu vzniku súdneho sporu
a ohrozenie zrealizovania účasti SR schválenej vládou SR na svetovej výstave v hodnote cca 3,46
mil. Eur. Pre kvalifikovaný, hospodárny a zodpovedný postup MH SR vo veci je vhodný
nezaujatý odborný pohľad popri odbornom pohľade MH SR.
Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti MH SR, ale
v rozhodovacej činnosti súdu a nespočíva ani v legislatívnej činnosti MH SR, pretože nejde o vec
legislatívneho charakteru.
Významnosť predmetu právnej služby: Právna služba sa týka vypracovania právnej analýzy
posúdenia právneho vzťahu medzi Ministerstvom hospodárstva SR a architektonickým štúdiom
a návrh ďalšieho možného postupu, pričom ohrozenie zrealizovania účasti SR na svetovej výstave
ju kvalifikuje ako významnú.
MH SR má v súčasnosti uzatvorenú platnú a účinnú Rámcovú dohodu o poskytovaní právnych
služieb, reg. č. 160/2019-2060-2060 so spoločnosťou Advokátska kancelária ECKER-KÁN &
PARTNERS, s.r.o. na poskytovanie právneho poradenstva, uzatvorenú postupom v súlade s § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Objednávka MH SR na poskytovanie právneho poradenstva
akceptovaná poskytovateľom predstavuje v zmysle čl. 3 ods. 3 Pravidiel zmluvu uzatvorenú na
základe rámovej dohody.
V Bratislave, dňa 26.02.2020

