
Informačný dokument 
v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu 

  

 JUDr. Matúš Hrib, advokát je usadeným poskytovateľom právnych služieb v zmysle zákona č. 

586/2003 Z.z. o advokácii. V zmysle zákonnej povinnosti týmto dokumentom informuje všetkých príjemcov 

právnych služieb ním poskytovaných (klientov) o nižšie uvedených údajoch podľa § 6 ods. 1 zákona č. 136/2010 

Z.z.. Na požiadanie príjemcu služby poskytovateľ služby JUDr. Matúš Hrib, advokát sprístupní informácie aj 

o údajoch v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 136/2010 Z.z..  

 

 
Obchodné meno:    Advokátska kancelária 

     JUDr. Matúš Hrib, advokát 

 

Právna forma:    fyzická osoba – podnikateľ na základe osobitného prepisu (zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii) 

 

Sídlo:     Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, Slovenská republika 

 

IČO:     42 246 237 

 

Kontakt: telefonický:    +421911 207 289 

 e-mail:    hrib@akhrib.sk 

 

Registrácia:    zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6065 

 

Licencia udelená:    Slovenskou advokátskou komorou 

     Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

 

Jednotné kontaktné miesto:   Okresný úrad Bardejov, odbor živnostenského podnikania    

 

Daňové identifikačné číslo (DIČ):   1047917838 

 

Akademický titul poskytovateľa:   JUDr. (Juris Utrisque Doctor) – udelený na území Slovenskej republiky 

 

Poskytovateľ je členom profesijnej organizácie: Slovenská advokátska komora 

     Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

 

Všeobecné podmienky poskytovania služby: Advokát pri poskytovaní právnej pomoci postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory. Advokát chráni a presadzuje práva a 

záujmy klienta a riadi sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. Postupuje s odbornou starostlivosťou, koná čestne, 

svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v 

záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na 

účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Advokát v priebehu poskytovania 

právnej služby informuje klienta o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto 

úkonu. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo 

závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn 

klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v 

ustanovení § 21 zákona o advokácii. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval 

podľa jeho pokynu. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj 

vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku 

na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný. Advokát je povinný zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, 

ak zákon o advokácii alebo osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie 

príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. 

 

Cena služieb:    viď nižšie „Odmena za poskytnutie právnej služby a Rámcový cenník“ 

 

Popis poskytovaných služieb: Advokát pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a 

záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát poskytuje 

právne služby klientovi v oblasti najmä štátneho, občianskeho, obchodného, správneho, 

pracovného, trestného, pozemkového, konkurzného práva a internej normotvorby. 

 

Údaje o poistení zodpovednosti za škodu  

spôsobenú výkonnom činnosti : 

   kontaktné údaje poisťovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26  

   rozsah poistenia:  330.000 € 

   územný rozsah poistenia: Slovenská republika + členské štáty EÚ 

 

Subjekt pre podanie sťažnosti:     Slovenská advokátska komora 

      Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

 

  

 

 
V Košiciach, dňa 02.01.2018 

 

       JUDr. Matúš Hrib, advokát 

mailto:hrib@akhrib.sk

