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Objednávka č.  10/ 2021 

 
Táto objednávka je výsledkom Konzultácie č. 2/2021 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: 

Posúdenie možností vymáhania súdom priznaných trov konania vo veci právoplatne ukončeného súdneho 

konania: SONMAZI INVEST LIMITED (pôvodne Port Service, a.s.) c/a MH Manažment, a.s. (predtým Fond 

národného majetku SR) - konanie právoplatne skončené pred Krajským súdom Bratislava, sp.zn. 10Cb/1/2011 

plným úspechom žalovaného - obsahom ktorého bude najmä: 

 

• posúdenie možností ďalšieho postupu za účelom vymoženia súdom priznaných trov konania od povinného 

na území Cypru, 

• príprava prehľadu úkonov, ktoré je potrebné realizovať na území Cypru za účelom uplatnenia nárokov MH 

Manažment, a.s. voči bývalým konateľom, vlastníkom a/alebo KUV,  

• odhad  úspechu oprávnenej osoby v týchto konaniach, 

• odhad nákladov spojených s vymáhaním nárokov na území Cypru, 

• posúdenie možnosti iniciovania trestného konania na území SR a /alebo Cypru, 

• 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: 220 EUR/1h 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 (Finančný limit): 

Cena celkom: 10.000,- 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 
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