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Test nevyhnutnosti č. 3 

 
V zmysle čl. 3 ods. 2 a ods. 3 Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady 
využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej len 
„pravidlá“) bol vykonaný test nevyhnutnosti založený na posudzovaní podmienok nevyhnutnosti a 
účelnosti využívania právnych služieb advokáta pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len 
„Úrad“).  
 
Predmet právnej služby: Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb, predmetom ktorej je 
poskytovanie právnych služieb pri zákazke: „Rekonštrukcia NKP Rusovce“ (úprava zmluvnej 
dokumentácie, zúčastňovanie sa interných stretnutí, rokovacích konaní uchádzačmi, zodpovedanie 
otázok uchádzačov týkajúce sa zmluvy o dielo): 

− zapracovanie zmien do odpovedí pre uchádzačov, ktoré vyplynuli z interného stretnutia, a ktoré 
budú podkladom na záverečné rokovacie konania s uchádzačmi; 

− zúčastnenie sa rokovacích konaní s uchádzačmi; 

− vypracovanie súhrnu pripomienok týkajúcich sa zmluvy o dielo.  
 
Podľa čl. 3 ods. 2 pravidiel: 
„Test nevyhnutnosti sa považuje za splnený, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:  
a) nedostatočná personálna kapacita alebo nedostatočná odbornosť personálnych kapacít, ak je 

personálna kapacita dostatočná,  

b)  podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti alebo legislatívnej činnosti 
príslušného štátneho orgánu alebo v priamej súvislosti s ňou,  

c)  významnosť predmetu právnej služby.“  
 
Ad a)  
Legislatívno-právny odbor Úradu s prihliadnutím na počet existujúcich úloh nedisponuje 
dostatočnou personálnou kapacitou zamestnancov a skúsenosťami potrebnými na kvalifikované 
poskytnutie právnych služieb na zabezpečovanie predmetu zákazky. Dôvodom poskytovania 
požadovaných právnych služieb je komplexnosť a odbornosť agendy, ktorú v súčasnosti Legislatívno 
- právny odbor nie je schopný poskytnúť z dôvodu nedostatočnej odbornosti súčasných 
personálnych kapacít v určitých špecifických oblastiach práva, ktoré netvoria jadro činnosti 
Legislatívno - právneho odboru. 
 
Ad b)  
Podstata obstarania externej právnej služby nespočíva v legislatívnej činnosti, t. z. Úrad si 
nenecháva vypracovať návrhy zákonov externým subjektom, a rovnako právne služby nespočívajú 
v rozhodovacej činnosti Úradu.  
 
Ad c)  
Významnosť predmetu právnej služby spočíva v tom, že ide o rekonštrukciu národnej kultúrnej 
pamiatky – kaštieľ v Rusovciach s parkom, ktorý je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového 
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fondu Slovenskej republiky pod č. 105-346/1, 2 a 3 a je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Úradu. Predpokladaná hodnota tejto rekonštrukcie je 72 miliónov eur bez DPH a ide o rozsiahly 
projekt, ktorý si vyžaduje vysokú odbornosť a veľkú časovú náročnosť. V tomto smere je 
nevyhnutné zabezpečenie právnych služieb externým advokátom, ktorý bude pomáhať Úradu pri 
realizácii predmetnej zákazky.  
 
 
Úrad má v súčasnosti uzatvorenú platnú a účinnú Rámcovú dohodu o poskytovaní právnych služieb, 
č. 1282/2022, zo dňa 16.01.2023, so spoločnosťou RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o., so sídlom 
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 360, na poskytovanie právnych služieb, uzatvorenú 
postupom v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požiadavka Úradu na poskytovanie právnych 
služieb predstavuje v zmysle čl. 3 ods. 3 pravidiel zmluvu uzatvorenú na základe rámovej dohody. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené Úrad konštatuje, že všetky tri podmienky stanovené v čl. 3 ods. 2 
pravidiel boli splnené, tzn. výsledky testu nevyhnutnosti preukazujú, že predmet právnych služieb 
si Úrad nedokáže bez využitia právnych služieb advokáta zabezpečiť. 
 
 
 
 


