
 

 

 

 
Test nevyhnutnosti 

 
 

v zmysle čl. 3 ods. 2 a 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“) 
 
 
Predmet právnej služby: 
1. Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe 
Konzultácie súvisiace s uplatnením korekcie k projektu, vrátane zhodnotenia možného súdneho prieskumu 
rozhodnutí o uplatnení korekcie – predpokladaný maximálny odhad hodín: 50 hodín. 
 
2. INFOSTAT – sťahovanie 
Príprava právneho stanoviska súvisiaceho s nakladaním s nehnuteľným majetkom štátu v správe 
príspevkovej organizácie pri zmene jej sídla – predpokladaný maximálny odhad hodín: 40 hodín. 
 
3. Dopytové analýzy 
Konzultácie súvisiace s právnym aspektom obstarávania dopytových analýz – predpokladaný maximálny 
odhad hodín: 20 hodín. 
 
4. Elektronická správa registratúry v systéme NUNTIO 
Posúdenie vecného rozsahu nevýhradnej licencie udelenej ŠÚ SR dodávateľom systému fy DIMANO a. s. 
v zmluve ZML-3-59/2019-230 s – predpokladaný maximálny odhad hodín: 10 hodín. 
 
Nedostatočná personálna kapacita: Odbor legislatívno-právny a verejného obstarávania s prihliadnutím 
na počet existujúcich úloh  a naliehavosť v termínoch všetkých štyroch káuz nedisponuje dostatočnou 
personálnou kapacitou štátnych zamestnancov. Podstata právnych služieb spočíva v kauze: 
˗ pod bodom 1 v právnej analýze možností odvrátenia ex ante finančnej opravy, ktorej uplatnenie sa 

očakáva zo strany riadiaceho orgánu na základe výsledkov vládneho auditu vzhľadom na značný 
dopad na rozpočet ŠÚ SR; 

˗ pod bodom 2 v právnej analýze zákonných možností nakladania s majetkom štátu v správe 
príspevkovej organizácie v prípade zmeny jej sídla z dôvodu centralizácie poskytovania služieb úradu 
verejnosti; 

˗ pod bodom 3 v právnej analýze možnosti financovania verejného obstarávania a vypracovania 
dopytových analýz z prostriedkov ĚŠIF alokovaných v rozpočtovej kapitole MV SR; 

˗ pod bodom 4 v právnej analýze udelenej licencie s cieľom rozšíriť funkcionality obstaranej ITVS 
v súlade s objektívnymi potrebami úradu ako správcu registratúry. 

 
Podstata právnej služby nespočíva vo vlastnej rozhodovacej činnosti ŠUSR a ani v legislatívnej 
činnosti ŠUSR, pretože nejde o vec legislatívneho charakteru. 
 
Významnosť predmetu právnej služby: Právne služby sa týkajú realizácie súčasných alebo v blízkej 
budúcnosti plánovaných zákaziek vecne alebo hospodársky významného rozsahu, resp. oprávnenosti 
postupu ŠÚ SR a priamo riadenej organizácie pri nakladaní z nehnuteľným majetkom štátu, čo kvalifikuje 
predmetné právne služby ako významné. 


