
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 

Šoltésovej 14 

811 08 Bratislava 

IČO: 36 862 711 

Váš list číslo/zo dňa Noše číslo 
724/1022/131219 
Z-007448/2019/1022 

. . : .... Bratislava 

19. DEC\ 2019 
Vec: Objednávka č. 724/.1022/131219 

V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 2010/1100/1773 zo dňa 30.11.2010 
v znení jej Dodatkov č. 1, 2, 3 si u Vás objednávame: nPrávne zastupovanie W, š.p. v celom rozsahu vo veci 
podania žaloby a zastupovania v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v 
katastri nehnuteľnosti v Slovenskej republike na llste vlastníctva číslo 5300, vydanom Okresným úradom 
Dunajská Streda, katastrálnym odborom, nachádzajúcej sa v k.ú. Gabčíkovo, v obci Gabčíkovo, okres 
Dunajská Streda, ako pozemok parcelné číslo 5804 v registri "E" proti Mária G- - a prípadné 
zastupovanie aj v ďalších konaniach súvisiacich s vyššie uvedenou vecou, najmä vo všetkých súdnych, 
konkurzných, exekučných konaniach." 

Objednávateľ: 

Názov, sídlo : 

IČO: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, 
P.O.BOX 45, Karloveská č. 2, 842 04 Bratislava 
00156 752 
SK 2020480198 
Tatra banka, a. s., IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848 

Kontaktná osoba a osoba oprávnená k prevzatiu plnenia: 

Podmienky dodania : 
Cena: 

Termín dodania: 
Miesto dodania: 

Podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov a 
podľa RZ č.20.10/1100/1773 - čl. 4, bod 2., cena za 1 právny úkon: 353,54 eur 
bez DPH + režijný paušál 
Fakturovaná cena bude na základe skutočne poskytnutých služieb potvrdených 
kontaktnou osobou objednávateľa 
Priebežne, podľa vývoja sporu 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, Bratislava 

Táto objednávka nahrádza všetky ústne pokyny objednávateľa udelené advokátskej kancelárii SOUKENÍK -
ŠTRPKA, s.r.o., na základe ktorých boli vykonané potrebné úkony pred vystavením tejto objednávky. 

Ostatné ustanovenia sa riadia Rámcovou zmluvou o poskytovaní právnych služieb č. 2010/1100/1773. 

Keďže objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že objednávka a daňové doklady súvisiace s objednávkou budú 
zverejnené spôsobom podľa § Sb uvedeného zákona. Za tým účelom dodávateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

S pozdravom 

VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 
IČO: 00 156 752. IČ DPH: SK2020480198 
OR OS BA I, Oddiel: Pš, vložka č.: 32/ B 
+421 906 311111, lnfo@vvb.sk, www.wb.sk 

Ing. D~ lel Kvocera 
generálny riafiter štátneho podniku 
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Záznam o výsledkoch testu nevyhnutnosti a účelnosti 

vykonaného v zmysle SM č. 11,12016 (Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác) a Pravidiel schválených uznesením vlády SR č. 181 zo 17. apríla 
2019, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej 

len .Pravidlá") a v zmysle listu Ministerstva životného prostredia SR č . 7933/ 2019-1.13, zo dňa 23.05.2019, ktorého predmetom bola žiadosť o dodržiavanie 
Pravidiel 

Predmet právnej služby: Právne zastupovanie W , š.p. v celom rozsahu vo veci podania žaloby a zastupovania v súdnom konaní o určen ie vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnost i v Slovenskej republike na liste vlastníctva číslo 5300, vydanom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym 
odborom, nachádzajúcej sa v k.ú. Gabčíkovo, v obci Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, ako pozemok parcelné číslo 5804 v registri "E" proti Mária G- -
a prípadné zastupovanie aj v ďalších konaniach súvisiacich s vyššie uvedenou vecou, najmä vo všetkých súdnych, konkurzných, exekučných konaniach. 
Podnik W požaduje právnu službu v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č.2010/1100/1773, zo dňa 30.11.2010 v znení jej Dodatkov č.1 až 3. 
organizačný útvar, ktorý právnu službu zabezpečuje: Oddelenie právnych služieb a obstaran ia 

Predpokladaná celková hodnota (finančný llmlt) poskytovaných právnych služieb: neprekročí finančný limit podľa osobitného predpisu (§ 5 ods.3 písm. b) zákona 
č. 343/ 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Personálna kapacita /odbornosť personálnej kapacity (čl. 3 ods. 2 písm. a ) Oddelenie právnych služieb a obstarania s prihliadnutím na počet existujúcich 
Pravidiel) konaní nedisponuje dostatočnou personálnou kapacitou zamestnancov so 

vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktorí pod ľa pracovnej 
zmluvy/prideľovanej agendy zabezpečujú zastupovanie v konaniach. 

Podstata právnej služby -- vo vlastnej rozhodovacej člnnostV Podnik W vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom nespoc1va 
legislatívnej činnosti podniku W alebo v priamej súvislosti s ňou (čl. 3 ods. 2 podniku v platnom znení, t .J. nevykonáva rozhodovaclu činnosť ani legislatívnu 
písm. b) Pravidiel) činnosť. Podstata právnej služby sa teda netýka rozhodovacej činnosti , ani 

legislatívnej činnosti podniku W. 
Významnosť predmetu právnej služby z hľadiska Jeho strategického, Zabezpečenie zatupovania podniku W , ktorý spravuje majetok štátu v súdnom 
hospodárskeho významu alebo z hľadiska hodnoty predmetu právnej služby (čl. spore, ktorého predmetom je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, 
3 ods. 2 písm. c) Pravidiel) ktorých vlastníkom, podľa názoru podniku W, je SR a sú v správe podn iku W . 

Výsledok: Podnik W považuje test nevyhnutnosti za splnený v zmysle čl. 3 ods.2 Pravidiel. 

Dátum: 

Vypracoval: 

Schváltl: 




