
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

JUDr. Peter Reblán, advokát 
Obchodné meno a právna forma poskytovateľa právnej služby: JUDr. Peter Reblán, advokát. 
Sídlo: Cestice 118, 044 71 Cestice, Slovenská republika. 

Telefónne číslo: 0902 196 986. 

Elektronická pošta: P.Reblan@gmail.com Internetová stránka: http://www.reblan.com/ 

Orgán, ktorý udelil oprávnenie na poskytovanie právnych služieb: Slovenská advokátska komora. 

Zápis v evidencii: Zoznam advokátov, pod č. 7128 a Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
Identifikačné číslo (IČO): 48 174 297. 

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1120832735 (neplatca DPH). 

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská advokátska komora. 

Udelený akademický titul: JUDr. (doktor práv). 

Všeobecné podmienky poskytovania právnej služby: Právne služby sú poskytované na základe zmluvy o 
poskytovaní právnych služieb, podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, vnútorných 

predpisov Slovenskej advokátskej komory a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu, ktoré poskytovateľ služby uplatňuje: V prípade 

poskytovania právnej služby pre zahraničné fyzické alebo právnické osoby je príslušným súdom – súd Slovenskej 

republiky. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa spravujú slovenským právnym 
poriadkom. 

Spôsob výpočtu alebo spôsob určenia ceny alebo odmeny: Poskytovateľ poskytuje právne služby za odmenu, ktorej 

výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb, vždy v súlade s vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 

neskorších predpisov. 

Základný popis poskytovaných služieb: Poskytovateľ poskytuje všetky právne služby, t.j. najmä zastupovanie 
klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci, verejnej správy a inými právnymi subjektmi, poskytovanie 

právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov 

a všetky ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci v súlade s právnymi predpismi. 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie:  

Poisťovateľ na rok 2016: Hromadná poistná zmluva so Slovenskou advokátskou komorou – č. návrhu 
1548024080 – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. 

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti: 100.000,-Eur. 

Územný rozsah poistenia: Slovenská republika. 

Miesto pre podanie sťažnosti alebo reklamácie na poskytované právne služby alebo pre získanie ďalších informácií 
o poskytovanej službe: sídlo poskytovateľa. 

 

JUDr. Peter Reblán 
Obchodné meno a právna forma poskytovateľa služby: JUDr. Peter Reblán. 
Sídlo: Cestice 118, 044 71 Cestice, Slovenská republika. 

Telefónne číslo: 0902 196 986. 

Elektronická pošta: P.Reblan@gmail.com Internetová stránka: http://www.reblan.com/ 

Orgán, ktorý udelil oprávnenie na poskytovanie služieb: Okresný úrad Košice - okolie. 

Zápis v evidencii: Číslo živnostenského registra: 830-17975. 

Identifikačné číslo (IČO): 48 174 297. 

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1120832735 (neplatca DPH). 

Udelený akademický titul: JUDr. (doktor práv). 

Všeobecné podmienky poskytovania služby: Služby sú poskytované na základe zmluvy, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu, ktoré poskytovateľ služby uplatňuje: V prípade 

poskytovania služby pre zahraničné fyzické alebo právnické osoby je príslušným súdom – súd Slovenskej 

republiky. Právne vzťahy vyplývajúce zo sa spravujú slovenským právnym poriadkom. 
Spôsob výpočtu alebo spôsob určenia ceny alebo odmeny: Poskytovateľ poskytuje služby za odmenu, ktorej výška 
a forma sú dohodnuté zmluvne, pred začatím poskytovania služieb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

Základný popis poskytovaných služieb: Poskytovateľ poskytuje služby: 
1) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 01.06.2015), 

2) Administratívne služby (od 08.07.2015). 

3) Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 08.07.2015). 

4) Prieskum trhu a verejnej mienky (od 08.07.2015). 
5) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 09.07.2015). 

Poistenie zodpovednosti za škodu: bez poistenia zodpovednosti. 
Miesto pre podanie sťažnosti alebo reklamácie na poskytované služby alebo pre získanie ďalších informácií o 
poskytovanej službe: sídlo poskytovateľa. 
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