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CENNÍK  SLUŽIEB 

 
 

Ing. Eva Cibuľová, ev. č. mediátora 271 

kancelária: Bélu Bartóka 13, 903 01 Senec 

 

 

 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov v oblasti občianskoprávnych, obchodnoprávnych, 

pracovnoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov. Ceny za poskytnutie mediačných služieb 

stanovené týmto cenníkom pokrývajú odmenu mediátora bez dane z pridanej hodnoty (DPH). 

Mediátor nie je platiteľom DPH. 

 

 

čl. I. 

Nemajetkové občiansko-právne spory 

 

a) rodinné spory (rodičia verzus deti, súrodenci medzi sebou, spory medzi manželmi, 

partnermi, druhmi, inými blízkymi osobami) .................................................... 15 EUR/1 hod. 

                                                                                                                           

b)   spory medzi súkromnými osobami .............................................................. 20 EUR/1 hod. 

                                                                                                                            

c) spory medzi príslušníkmi komunít, politické, záujmové, kultúrne a etnické spory   

............................................................................................................................. 25 EUR/1 hod. 

                                                                                                                            

d)   spory medzi samostatne zárobkovo činnými osobami (ďalej len SZČO)     30 EUR/1 hod. 

                                                                                                                            

e)   spory medzi právnickými osobami a SZČO ................................................ 40 EUR/1 hod. 

                                                                                                                             

f)   spory medzi právnickými osobami ............................................................... 50 EUR/1hod. 

                                                                                                                          

 

 

čl. II. 

Majetkové občiansko-právne spory 

 

a)   spory medzi súkromnými osobami, ak odhadovaná výška majetkového sporu je do 10000 

EUR , odmena mediátora je 30 EUR/1 hod.  

b)  spory medzi súkromnými osobami, ak odhadovaná výška majetkového sporu je od 10001 

do 30000 EUR, odmena mediátora je 40 EUR/1hod.  

c)   spory medzi súkromnými osobami, ak odhadovaná výška majetkového sporu je od 30001 

EUR do 50000 EUR, odmena mediátora je 50 EUR/1 hod.  

d) spory medzi súkromnými osobami, ak odhadovaná výška majetkového sporu je od 50001 

EUR a viac, odmena mediátora je 3 % z hodnoty. 
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čl. III. 

Majetkové obchodno-právne spory 

 

●   spory medzi právnickými osobami alebo medzi právnickými osobami a SZČO: 

a)   do 10000 EUR ................................................................................... 60 EUR/1 hod. 

                                                                                                                          

b)   od 10001 do 30000 EUR ................................................................... 70 EUR/1 hod. 

                                                                                                                          

c)   nad 30001 do 50000 EUR .................................................................. 80 EUR/1 hod. 

 

d)   od 50001 a viac ................................................................................... 5 % z hodnoty 

                                                                                                                           

 

IV. 

Mediácia v štátnej a verejnej správe 

 

1)   nemajetkové spory ....................................................................................... 30 EUR/1 hod. 

                                                                                                                             

2)   majetkové spory: 

a)   do 10000 EUR  ............................................................................................ 40 EUR/1 hod. 

                                                                                                                             

b)   od 10001 EUR do 30000 EUR  ................................................................... 50 EUR/1 hod. 

                                                                                                                          

c)   od 30001 do 50000 EUR  .............................................................................60 EUR/1 hod. 

 

d)  od 50001 a viac ............................................................................................. 4 % z hodnoty 

 

                                                                                                                         

Iné odporúčania: 

Cena za úvodnú konzultáciu (čo zahrňuje prevzatie, preštudovanie prípadu a zaslanie výzvy 

druhej sporovej strane) je: 

30 € pre občanov, 

40 € pre FO, SZČO, štátna a verejná správa,  

50 € pre právnické osoby.  

Tieto poplatky sa v prípade odmietnutia mediácie druhou spornou stranou nevracajú. 

Po začatí mediácie sa ceny určujú podľa cenníka. 

V cene mediácie  nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka 

a v jeho záujme, ktoré sa účtujú osobitne (právne služby, znalecký posudok, správne, notárske 

poplatky a iné). 
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Upozornenie:                                                                   

Všetky sadzby poplatkov sú určené osobitne pre každého účastníka mediačného konania za 

každú začatú hodinu mediácie, čo však nevylučuje možnosť zaplatiť poplatok jednou stranou 

aj za iného účastníka. Poplatky sa platia hotovostne do pokladne mediátora po každom 

mediačnom stretnutí a po ukončení celého konania bude vystavený daňový doklad (faktúra) 

s odpočtom dovtedy prijatých platieb. V prípadoch, kde nie je možná hotovostná platba, sa 

vystavujú zálohové faktúry a až po ich úhrade začne realizácia dohodnutých činností a 

možnosť prevzatia dokumentov, ktoré budú výsledkom mediácie.  

Mediátor je povinný informovať účastníkov o aktuálnom cenníku služieb pred začatím 

mediačného konania alebo môže uzavrieť písomnú dohodu s určením inej ceny. 

 

V Senci, dňa 1.1.2016 

 
 

 


