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Objednávka č.   9/ 2021 

 

Táto objednávka je výsledkom konzultácie č. 1/2021 uskutočnenej v zmysle 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: 

 

- Podrobné posúdenie a rozpracovanie alternatívy zlúčenia/splynutia teplárenských spoločností 

v portfóliu MH Manažment, a.s.do jednej spoločnosti, tzn. fúzia: 

1. Bratislavská teplárenská, a.s., IČO:  35823542, majetková účasť MHM: 100 %, 

2. Martinská teplárenská, a.s., IČO: 36403016, majetková účasť MHM: 100 %, 

3. Tepláreň Košice, a.s., IČO:   36211541, majetková účasť MHM: 100 %, 

4. Trnavská teplárenská, a.s., IČO:   36246034, majetková účasť MHM: 100 %, 

5. Zvolenská teplárenská, a.s., IČO:   36052248, majetková účasť MHM: 100 %, 

6. Žilinská teplárenská, a.s., IČO:   36403032, majetková účasť MHM: 100 %, 

obsahom ktorého bude najmä: 

- porovnanie existujúceho modelu holdingovej štruktúry teplárenských spoločností a corporate 

governance s alternatívou zlúčenia/splynutia teplárenských spoločností do jednej spoločnosti, 

- posúdenie súladu zlúčenia/splynutia teplárenských spoločností s požiadavkami legislatívy EU 

a SR v súvislosti s tzv. právnym/majetkovým unbundling v oblasti tepelnej energetiky, 

- posúdenie dopadov na verejné obstarávanie, všeobecných dopadov na existujúce zmluvné 

vzťahy, na veriteľov spoločností, na pravidlá hospodárskej súťaže (koncentrácia, povolenie 

PMÚ SR, regulácia URSO a pod.), 

- právne vyhodnotenie výhod a rizík alternatívy zlúčenia/splynutia teplárenských spoločností do 

jednej spoločnosti, 

- časový harmonogram a step plan; 

- posúdenie možností integrácie teplárenských spoločností do existujúcej štruktúry energetických 

spoločností vo vlastníctve štátu – Ministerstva hospodárstva SR, resp. návrh alternatív nového 

holdingového usporiadania energetických spoločností v rezorte Ministerstva hospodárstva SR; 

- súvisiace konzultačné a poradenské služby. 

 

2. Termín splnenia požadovaných služieb: 

Podľa pokynov klienta, do vyčerpania finančného limitu. 

 

3. Označenie formy odmeny za poskytnuté právne služby: 

Hodinová odmena vo výške: 100 EUR/1h bez DPH.  

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

výdavkov Advokátskej kancelárie, ako aj náhradu za stratu času. 

 

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 



4. Celková odmena za poskytnuté služby (Finančný limit): 

Cena celkom: 50.000,- EUR bez DPH 

 

5. Spôsob úhrady odmeny za poskytnuté služby: 

Fakturácia sa uskutoční na mesačnej báze po riadnom dodaní služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní od 

jej doručenia Klientovi. Prílohou faktúry bude chronologicky usporiadaný prehľad súvisiacich 

výkonov uskutočnených v príslušnom fakturačnom období. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 23.02.2021 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.      JUDr. Andrej Holák  

        predseda predstavenstva                              podpredseda predstavenstva 

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


