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Objednávka č.    37 / 2021 
 

 

Táto objednávka je výsledkom konzultácie č. 7/2021 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: 

 

Právne zastupovanie v právnej veci žalobcu: Mgr. Jaroslav Borovský a spol. proti žalovanému: MH 

Manažment, a.s. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 

35C/17/2021 (ďalej len „súdne konanie“), prípadne zastupovanie záujmov klienta v súvisiacich 

administratívnych alebo reštitučných konaniach, ktoré vecne súvisia a môžu ovplyvniť výsledok súdneho 

konania. 

 

2. Termín splnenia požadovaných služieb: 

Podľa pokynov klienta, do vyčerpania finančného limitu. 

 

3. Označenie formy odmeny za poskytnuté právne služby: 

Hodinová odmena vo výške: 69 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 13.09.2021 

 

 

 

 

        Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.      Ing. Marianna Ondrová  

        predseda predstavenstva     členka predstavenstva 

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

 

Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o. 

Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07 

IČO: 35 886 625 

DIČ: 2021844418 

IČ DPH: SK2021844418 

Obchodný register: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 31798/B 

Číslo účtu - IBAN: SK12 1100 0000 0026 2173 5009 

V zastúpení: JUDr. Matej Kán, konateľ a advokát 

 


