
 
 

  

L/R/P advokáti, s.r.o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

  

Sídlo: 

Slávičie údolie 4436/6, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo:  +421 906 200 550 

Email:   office@l-r.sk 

IČ DPH:  SK2121124522 

  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 141522/B, IČO: 

52 735 354. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 1. januára 2020. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v 

súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe 

zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, 

Slovenská republika. 

  

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom 

znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú 

slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom 

slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi. 

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená 

zákonom č. 586/2003 Z.z. 

  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group, sídlo poisťovateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Organizačná zložka 

je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka číslo 79/B, s 

registrovaným sídlom na adrese: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika. Poistená 

činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č. z. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Limit 

poistného plnenia: 3 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

  

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím 

poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení. 

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti. 

  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla. 


