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Vec:
Poskytnutie informácií
Dňa 13. januára 2011 sme zaevidovali na odbore pre vzťahy s verejnosťou Vašu
žiadosť v rozsahu 6 bodov vo veci poskytovania právnych služieb na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Lehota na vybavenie žiadosti bola v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dňa 25. januára 2011 predĺžená.
Na základe stanovísk a podkladov oslovených útvarov ministerstva Vám poskytujeme
tieto informácie:
Sekcii cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov
v období od 09. 07. 2010 do 12. 01. 2011 poskytovala právne služby spoločnosť Ružička
Csekes s.r.o., Bratislava a spoločnosť YES real s.r.o., Bratislava. Cena, ktorá bola uhradená
za právne služby spoločnosti Ružička Csekes s.r.o. v tomto období, je vo výške 949 348,09
Eur s DPH a tvorí prílohu č. 1 tohto listu. Cena, ktorá bola uhradená za právne služby
spoločnosti YES real s.r.o. (v období od februára 2010 do januára 2011) je vo výške
71 088,22 Eurs DPH. V prílohe č. 2 prikladáme kópie faktúr spoločnosti YES real s.r.o. a
v prílohe č. 3 sú kópie zmlúv uzatvorené medzi ministerstvo a spomínanými spoločnosťami.
Sekcia riadenia projektov, odbor projektov cestnej, odbor projektov železničnej
infraštruktury, využíva nasledovné právne služby:
- Určenie štandardov organizačno - právneho riešenia prevádzkovateľa terminálu
intermodálnej prepravy
-forma verejného obstarávania (VO): prieskum trhu dňa 7.7.2009
- Zmluva o dielo zo dňa 21.08.2009 v hodnote 35 640,50 Eur s DPH, spoločnosť
SquireSanders, s.r.o.
- 01/2010 vyplatená polovica ceny diela - plnenie podľa zmluvy
- platnosť zmluvy do 03/2011.

Cieľ projektu: návrh štandardov organizačno - právneho riešenia prevádzkovateľa terminálu
intermodálnej prepravy (TIP) pre efektívne riadenie činnosti v rámci TIP.
Organizačno - právne varianty riešenia prevádzkovateľa TIP budú nápomocné pri budovaní
TIP v rámci Prioritnej osi č. 3 OPD Infraštruktúra intermodálnej prepravy.
Takto sa vytvoria predpoklady pre maximalizáciu kvality a výkonnosti práce v rámci TIP.
- Spracovanie navrhu Zmluvy o službách vo verejnom zaujme pri prevadzkovani
osobnej dopravy na drahe na roky 2011-2020
- Forma VO: nadlimitná súťaž 12/2009
- ZoD podpisaná 01.02.2010 spoločnosť Eurotarget, s.r.o. v sume 594 048 Eur s DPH
- ukončená dňa 31.12.2010
- finančne plnenie ešte neprebehlo.
Cieľ projektu: zabezpečenie poradcu pre vypracovanie návrhu Zmluvy o službách vo
verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2011-2020. Odbor
koordinácie a metodického riadenia projektov OPD nevyužíval žiadne externé právne služby
Kópie oboch zmlúv, ako aj faktúry tvoria prílohu č. 4 tohto listu.
Kancelária ministra eviduje:
a) Zmluvu o právnej službe s BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811 01
Bratislava uzatvorenú dňa 2.9.2010 na sumu 28.000,-€ bez DPH. a podpísanú vedúcim
služobného úradu Dr. Petrom Machom,
b) Dohodu o poskytnutí právnej služby s BBH advokátska kancelária, s.r.o., Gorkého 3, 811
01 Bratislava v sume 28.000,-€ bez DPH podpísanú 1.12.2010
vedúcim služobného úradu Dr. Petrom.Machom.
Fotokópie zmluvy a dohody tvoria prílohu č. 5, v ktorej sú aj kópie faktúr k zmluve podľa
bodu a). Za služby podľa dohody v bode b) ešte nebolo fakturované.
Spoločnosť BBH advokátska kancelária, s.r.o, poskytuje právne služby na základe
verejného obstarávania formou zákazky s nízkou hodnotou na základe vykonaného prieskumu
trhu.
Ostatnými zúčastnenými VO boli
- ARTVOCATE – advokátska kancelária, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 7, 11 02 BA,
- GRABAN, TORMA& Partners s.r.o., Vodná 3, 040 01 Košice,
- PROLEGAL, s.r.o., Dunajská 15/A, Bratislava.

Ostatné z oslovených útvarov ministerstva – sekcie, odbory oddelenia nevyužívali
právne služby podľa zadania Vašej žiadosti.

V súvislosti s otázkou týkajúcou sa Ing. Mariána Kolníka Vám oznamujeme, že Ing.
Marián Kolník pracuje v kancelárii ministra v zaradení generálny štátny radca v zmysle
zmluvy o štátnej službe. Vzhľadom na to, že knihu návštev ministerstva nemáme
v elektronickej podobe, vyhľadanie návštev Ing. Mariána Kolníka by bolo časovo náročné,
navrhujeme Vám, aby ste si potrebné údaje prišli vypísať priamo z týchto kníh na
ministerstvo. Uvítame z Vašej strany návrh termínu, kedy by ste chceli do tejto knihy nazerať.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Tuchscher
riaditeľ odboru pre vzťahy s verejnosťou

Prílohy:
1 – faktúry spoločnosti Ružička Csekes s.r.o.
2 – faktúry spoločnosti YES real s.r.o.
3 – zmluvy so spoločnosťami Ružička Csekes s.r.o. a YES real s.r.o.
4 - zmluvy sekcie riadenia projektov
5 - zmluvu o právnej službe so spol. BBH, faktúry
- Dohodu o poskytnutí právnej služby s BBH
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