Informácie spoločnosti Bardač s. r. o., advokátskej kancelárie so sídlom Lovinského 22, 811 04
Bratislava, IČO: 47243252 (ďalej len „poskytovateľ“) podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obchodné meno:
Bardač s. r. o.
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Miesto podnikania a sídlo:
Lovinského 22, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo:
Pre službu Nezaplatená faktúra: +421 (2) 2129 2046, inak +421 (2) 2076 7875.
Adresa elektronickej služby:
Pre službu Nezaplatená faktúra: kontakt@nezaplatenafaktura.sk, inak: kontakt@bardac.sk.
Označenie registra alebo inej úradnej evidencie osôb, a číslo, pod ktorým je poskytovateľ v tomto registri
alebo evidencii zapísaný:
Poskytovateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
85321/B. Konateľ poskytovateľa Mgr. Róbert Bardač, PhD. je zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6274.
Príslušný orgán, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého poskytovateľ poskytuje službu:
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Daňové identifikačné číslo:
2023638023
Identifikačné číslo pre DPH:
SK2023638023
Členstvo v profesijnej organizácii:
Slovenská advokátska komora
Udelený akademický titul:
Konateľovi poskytovateľa Mgr. Róbertovi Bardačovi, PhD. boli udelené tituly „magister“ (Mgr.) a „doktor“
(PhD.); udelené boli v Slovenskej republike.
Všeobecné podmienky poskytovania služby – Nezaplatená faktúra:
Poskytovateľ poskytuje právne služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory, s uzneseniami konferencie
advokátov, a s uzneseniami predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, prijatými v súlade so zákonom č.
586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, aj na základe zmluvy uzatvorenej s klientom po zadaní objednávky
prostredníctvom domény: nezaplatenafaktura.sk. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom sa v takom
prípade spravuje slovenským právom a upravujú ho Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa zverejnené
na doméne: nezaplatenafaktura.sk.
Zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu:
Poskytovateľ uplatňuje zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva (voľba rozhodného práva Slovenskej
republiky) a voľby právomoci súdu (voľba právomoci súdov Slovenskej republiky), pokiaľ ide o zmluvy
uzatvorené na základe objednávky klienta uskutočnenej prostredníctvom domény: nezaplatenafaktura.sk, inak
zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva a voľby právomoci poskytovateľ neuplatňuje.
Spôsob určenia odmeny za služby poskytovateľa:
Poskytovateľ poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a druh sú dohodnuté zmluvne pred začatím
poskytovania služieb v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o službu
Nezaplatená faktúra, teda pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené na základe objednávky klienta uskutočnenej
prostredníctvom domény: nezaplatenafaktura.sk, tak výška a druh odmeny sa spravuje Všeobecnými
obchodnými podmienkami poskytovateľa zverejneným na doméne: nezaplatenafaktura.sk. V prípade
zastupovania klienta v súdnom konaní však môže súd priznať klientovi náhradu vynaložených trov právneho
zastúpenia len do výšky tarifnej odmeny a náhrad určených podľa uvedenej vyhlášky.

strana 1 z 2

Základný popis služieb poskytovateľa:
Právnymi službami, ktoré poskytuje poskytovateľ sú najmä zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej
moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o
právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku a ďalšie formy právneho poradenstva.
Právnymi službami, ktoré poskytuje poskytovateľ v prípade služby Nezaplatená faktúra je zastupovanie v konaní
pred súdmi v upomínacom konaní, v civilnom sporovom konaní a v prípadnom nadväzujúcom exekučnom
konaní a zastupovanie voči iným právnym subjektom – dlžníkom klienta a/alebo ich právnym nástupcom.
Kontaktné údaje poisťovateľa, s ktorým uzavrel poskytovateľ zmluvu o poistení a rozsah poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti a územný rozsah tohto poistenia:
Poskytovateľ je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v
spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408, a to v rozsahu 1 500 000
EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania poistenia. Poistenie sa týka poistných
udalostí, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej
únie, poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa
slovenského práva a práva Európskej únie.
Kontaktné údaje, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie
o poskytovanej službe v Slovenskej republike:
Bližšie informácie o poskytovaných službách možno získať a sťažnosť na poskytovateľa možno podať na adrese:
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Reklamáciu a sťažnosť na služby poskytovateľa
možno uplatniť aj v sídle poskytovateľa, a pokiaľ ide o službu Nezaplatená faktúra, tak aj na emailovej adrese
poskytovateľa: kontakt@nezaplatenafaktura.sk.
V Bratislave, dňa 30. októbra 2018.
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