IDENTIFIKAČNÝ FORMULÁR ADJUDIKÁTORA SACE

Číslo v Registri
Rozhodcov SACE

Meno, Priezvisko

Názov firmy

Sídlo firmy

Telefónne číslo

E-mail

Web

RR-2018-016

JUDr. Peter Kotvan

Kotvan, s. r. o., advokátska kancelária

Mostová 2, 811 02 Bratislava

+421 905 948 192

peter@kotvan.sk

www.kotvan.sk

Vzdelanie

2001 - Mgr. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
2011 - JUDr. (Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius)

Pracovné zaradenie

od 2007 – výkon advokátskej činnosti (od roku 2008 vykonávam
advokátsku činnosť prostredníctvom svojej advokátskej kancelárie
Kotvan, s. r. o.)
od 3/2007 - zapísaný do zoznamu advokátov vedených Slovenskou
advokátskou komorou pod č. 5605
10/2005 – 10/2006 – advokátsky koncipient (DEDAK & Partners, s. r. o.)
3/2005 – 9/2005 – advokátsky koncipient (SALANS, organizačná zložka)
9/2003 – 2/2005 – advokátsky koncipient (DETVAI LUDIK MALY
UDVAROS)
3/2003 – 8/2003 – štátny radca na Protimonopolnom úrade Slovenskej
republiky
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História profesného
pôsobenia

Skúsenosti v rozhodovaní
sporov

Znalosť FIDIC zmluvných
podmienok

Znalosť cudzích jazykov

Podstatná časť poskytovania právnych služieb v mojej advokátskej
kancelárii sa týka oblasti riadenia veľkých investičných projektov,
zaoberám sa tak najmä nasledovnými činnosťami: (i) zmluvný
manažment, (ii) príprava podkladov a dokumentácie, (iii) rokovanie
o zmluvných podmienkach, (iv) príprava zmlúv a dodatkov, (v)
uplatňovanie nárokov na predĺženie doby výstavby, resp. na zvýšenie
zmluvnej ceny, (vi) riešenie sporov pri výstavbe a výkon rozhodnutí, (vii)
zmluvné urovnanie sporov.
Počas výkonu advokátskej činnosti som poskytoval právne poradenstvo
ohľadom zmluvného manažmentu a uplatňovania nárokov, tak na strane
zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, a bol som tak zúčastnenou
stranou na viacerých rozhodcovských konaniach, vrátane konaní pred
komisiou na riešenie sporov, prípadne iných zmierovacích konaní.
Teoretická aj praktická znalosť FIDIC zmluvných podmienok (červená, žltá
kniha). Praktické skúsenosti so zmluvným manažmentom, prípravou
a realizáciou investičných projektov vo výstavbe.
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