
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Z á z n a m 

Na základe výzvy na spoluprácu zo dňa 15.10.2014 (ďalej len „výzva"), zverejnenej na 
webovej stránke www.staremesto.sk, sa dňa 03.12.2014 o 15:30 hod na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v kancelárii č.d. 245 uskutočnilo otváranie obálok so žiadosťami 
advokátskych kancelárií o zaradenie do evidencie záujemcov o spoluprácu s mestskou časťou 
Bratislava-Staré mesto (ďalej len „mestská časť") pri realizácii právnej poradne mestskej časti (ďalej 
len „poradňa"), ktorého predmetom bolo vyhodnotenie žiadostí týchto advokátskych kancelárií 
(ďalej len „záujemca"): 

1. JUDr. Branislav Zuberec 
Michalská ulica 9, 811 01 Bratislava, 

2. LEGAL CARTEL, s.r.o. 
Ľubinská 18, 811 03 Bratislava 

3. JUDr. Daniela Ježová 
Javorinská 13, 811 03 Bratislava 

I. 

Mgr. Micheľ otvoril všetky došlé obálky, ktoré boli neporušené. Prítomní si preštudovali 
všetky došlé ponuky záujemcov, pričom 

1. JUDr. Branislav Zuberec, advokát a Mgr. Miroslav Vilím, advokát, obaja so sídlom 
Michalská ulica 9, 811 01 Bratislava, požiadali o zaradenie do evidencie s tým, že od klientov 
z poradne budú požadovať § 10 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z., t.j. podľa tarifnej hodnoty veci 
alebo druhu veci 
Napr. pri hodnote veci do 165,97 € je tarifná odmena 16,60 € + režijný paušál 8,04 € + DPH, 

pri hodnote nad 663,88 € do 6. 638,78 € je tarifná odmena 41,49 € + režijný paušál 8,04 € + 
DPH. Ak sa nedá oceniť hodnota veci, tak je odmena 80,00 € + DPH/ltod. 

2. Advokátska kancelária LEGAL CARTEL, s.r.o., Ľubinská 18, 811 03 Bratislava požiadala 
o zaradenie do evidencie s tým, že od klientov z poradne budú požadovať tarifnú odmenu 
podľa § 9 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z., t.j. podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo 
práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška 
neustanovuje inak. 
Napr. pri hodnote veci do 165,97 € je tarifná odmena 16,60 € + režijný paušál 8,04 € + DPH, 

pri hodnote nad 663,88 € do 6. 638,78 € je tarifná odmena 41,49 € + režijný paušál 8,04 € + 
DPH. Ak sa nedá oceniť hodnota veci, tak je odmena 61,87 eur + režijný paušál 8,04 € + DPH 

3. JUDr. Daniela Ježová, advokátka, Javorinská 13, 811 03 Bratislava, požiadala o zaradenie 
do evidencie s tým, že od klientov z poradne bude požadovať, ak budú Staromešťanmi 60 € 
za jednorázovú konzultáciu, pričom ponúka zľavu 5% z následnej ceny právnych služieb. 
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II. 

Záver: Vyhodnotením ponúk záujemcov v zmysle výzvy boli pre klientov poradne mestskej 
časti vybraní všetci prihlásení záujemcovia, t j . JUDr. Branislav Zuberec, advokát a Mgr. 
Miroslav Vilím, advokát, Advokátska kancelária LEGAL CARTEL, s.r.o., JUDr. Daniela 
Ježová, advokátka, ktorého bude mestská časť v rámci svojej poradne odporúčať klientom v právne 
náročných záležitostiach. 

V Bratislave dňa 03.12.2014 

JUDr. Ivan Lukša 
oddelenie právne 
a správnych činností 

Mgr. Martin Micheľ 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

JUDr. Ján Cilli 
oddelenie právne 
a správnych činností 
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