Pokyn riaditeľky na aplikovanie „Pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb
advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania“ v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Test nevyhnutnosti
Predmet právnej služby : zastupovanie v konaní vo veci žalobcu: PD BA 03, s. r. o., proti žalovanému: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o
životné prostredie, za účasti ďalších účastníkov, 1) Obec Lozorno, ..., 19) NDS, ... 33) Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, o preskúmanie
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM zo dňa 12.12.2019 vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn.
5S/50/2020; a v obdobných správnych, súdnych a iných konaniach súvisiacich s predmetom sporu, a to do vyčerpania všetkých riadnych i mimoriadnych
opravných prostriedkov v prípade sporu.
Organizačná zložka kompetentná na vybavovanie predmetnej právnej služby : odbor právny v súčinnosti s investičným úsekom
Predpokladaná celková hodnota ( finančný limit) poskytovaných právnych služieb : neprekročí finančný limit podľa osobitného predpisu ( § 5 ods. 3
písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poskytovanie právnych služieb prostredníctvom nadriadeného orgánu / zabezpečenie výberu advokáta nadriadeným orgánom : aplikácia postupu
v súlade s odpoveďou MDV SR Odboru právnych služieb číslo 23177/2019/OPS/60237 zo dňa 23.07.2019, doručené dňa 24.07.2019
Personálna kapacita

Odbor právny s prihliadnutím na počet existujúcich konaní nedisponuje dostatočnou personálnou kapacitou
zamestnancov so vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktorí podľa pracovnej zmluvy /
pridelovanej agendy zabezpečujú poskytovanie zastupovania v konaniach

Odbornosť personálnej kapacity

Odbor právny vzhľadom na obtiažnosť predmetu právnej služby nedisponuje dostatočnou odbornou
personálnou kapacitou zamestnancov

Podstata právnej služby sa netýka
rozhodovacích procesov / legislatívnej
činnosti

podstata právnej služby sa netýka rozhodovacích procesov a ani legislatívnej činnosti NDS

Strategický / hospodársky
predmetu právnej služby

význam zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov NDS

Hodnota predmetu právnej služby

Hodnotu predmetu právnej služby nie je možné vyčísliť, nakoľko sa jedná o oblasť ochrany životného
prostredia a posúdenia vplyvu naň

Kritériá výberu advokáta

odbornosť a praktické skúsenosti v oblasti správneho práva a v zastupovaní pred súdmi, orgánmi štátnej
správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami

