


 Dovoľujem si Vás osloviť v mene advokátskej kancelárie M&M Legal s ponukou právnych 

služieb poskytovaných na mieru podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

 Hlavným cieľom našej advokátskej kancelárie M&M Legal je poskytovať svojim klientom  

komplexný a kvalitný právny servis. Absolútna priorita sa kladie na odbornosť a efektívnosť poskyto-

vaných služieb, diskrétnosť, priateľský prístup a lojalitu.  

 Verím, že Vás naša ponuka osloví a stane sa základom našej budúcej úspešnej spolupráce. 

 S úctou,   Mgr. Ing. Marián Borovský
    advokát a konateľ
    M&M Legal s.r.o.
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O spoločnosti

 Advokátska kancelária M&M Legal, v osobe advokáta  a konateľa Mgr. Ing. Mariána Borovského,  

ponúka svojím klientom dlhodobé skúsenosti a odborné znalosti práva. Poskytujeme komplexný právny 

servis vo všetkých sférach profesionálneho ako aj súkromného života, čo znamená, že zabezpečujeme 

právne služby na najvyššej úrovni tak pre podnikateľov a spoločnosti, ako aj pre fyzické osoby pri ochrane 

ich práv a záujmov. 

 Členovia advokátskej kancelárie M&M Legal majú dlhoročné skúsenosti zo zastupovaním klien-

tov z bankového a finančného sektora, telekomunikácií, distribúcie  a obchodu, poskytovateľov služieb  

v oblasti automotive, výrobných podnikov, ako  i pre samosprávy a orgány verejnej moci. 

 V rámci nášho komplexného poskytovania právnych služieb zabezpečujeme svojím klientom 

v prípade potreby spoluprácu s notármi, exekútormi, spoločnosťami vykonávajúcimi dobrovoľné dražby, 

ako aj s odborníkmi na účtovníctvo, finančné a daňové poradenstvo. 

 Záujmy našich klientov sú prvoradé a ich spokojnosť je našim primárnym cieľom. Pri naplnení 

tohto cieľa nám pomáha tímová práca, ktorá nám po zvážení rôznych právnych názorov umožňuje vybrať 

to najoptimálnejšie riešenie. 
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Garancia 

PROFESIONALITY

 Pri poskytovaní právnych služieb je profesionálny prístup samozrejmosťou. Vysoká úroveň 

kvality poskytovaných služieb je pre nás štandardom.

DISKRÉTNOSTI

 Zachovávame 100% diskrétnosť. Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zacho-

vávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

ISTOTY

 Nami navrhované riešenia garantujeme našou znalosťou práva a dlhoročnými skúsenosťa-

mi. Uzavretým poistením plne zodpovedáme za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti  

až do výšky 1.500.000,- EUR, plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností 

spojených s poskytovaním právnych služieb.

ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS 

 Vďaka využívaniu najmodernejších informačných technológií, profesionalite odborného per-

sonálu a optimalizácií pracovných postupov dokáže kancelária vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám 

klientov pri garancii kvality poskytovaných právnych služieb.

 Disponujeme ZEP podpisom, ktorým zabezpečujeme pre našich klientov urýchlené podania 

na štátne orgány. Zaručeným elektronickým podpisom sa taktiež znižujú niektoré poplatky na polovicu 

alebo dokonca na 100 % pôvodného poplatku.

JAZYKOVÉ VYBAVENIE

 Právne poradenstvo poskytujeme v slovesnom, českom a anglickom jazyku.
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Právne služby

 Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo pre fyzické osoby 

malých a stredných podnikateľov a korporácie, vrátane zahraničných klientov najmä v nasle- 

dovných oblastiach:

          Obchodné právo
 • Zmluvy (príprava, rokovania, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy)
 • Zmenkové právo
 • Právo cenných papierov
 • Korporátna agenda - zakladanie, zmeny, likvidácie a zrušenie obchodných spoločností
 • Konkurzy a reštrukturalizácie

          Pracovné právo
 • Zmluvná agenda
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

          Správa a vymáhanie pohľadávok
 • Komplexná agenda správy pohľadávok

          Zastupovanie v konaní
 • Zastupovanie v správnom konaní
 • Zastupovanie v daňovom konaní

          Rodinné právo
 • Výživné na deti
 • Zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Úprava práv a povinností rodičov k deťom

          Ústavné právo
 • Vypracovanie ústavnej sťažnosti vrátane zastupovania sťažovateľa v konaní pred  
   Ústavným súdom

          Občianske právo
 • Zmluvná agenda
 • Dedenie a dedičské právo
 • Právo nehnuteľností

          Európske právo
 • Poradenstvo pri súkromnoprávnych vzťahoch s medzinárodným prvkom aplikáciou 
   nariadení Rím I., Rím II., Brusel I., Brusel II
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Referencie 

 Advokátska kancelária M&M Legal poskytuje právne služby slovenským i zahraničným subjek-

tom v rôznych oblastiach práva. Profesionálna advokátska etika nedovoľuje spomenúť všetkých klientov, 

ktorým sme poskytovali právne služby a preto uvádzame len niektorých klientov, ktorým poskytujeme 

resp. sme poskytovali právne služby:

 Kamenárstvo STONE s.r.o.   GRENKELEASING s. r. o.
 Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou   Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

 IČO: 44 025 858    IČO: 43 878 989

 Calyx s.r.o.    FALKS COMPANY s.r.o. 
 Vyšná Pokoradz 95, 979 01 Rimavská Sobota  Rovníková 16, 821 02 Bratislava

 IČO: 31 664 415    IČO: 46 458 697

 PKP drink, s.r.o.    Gemer Pannónia, s.r.o.
 Rúbanisko II/72, 984 01 Lučenec   ul. Sama Tomášika 19, 979 01 Rimavská Sobota

 IČO: 36 629 634    IČO: 36 018 040

 
 ITAM s.r.o.    CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o.
 Drieňová 37, 821 01 Bratislava   Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota

 IČO: 35 800 194    IČO: 36 204 731 

  
 Forest-Global s.r.o.    Collecting s.r.o.
 Osadná 2, 831 03 Bratislava   Rovníková 16, 821 02 Bratislava

 IČO: 45 946 922    IČO: 48 339 741

 Bohemia Liqueur s.r.o.   Alpha Global Corporation SE
 Žerotín 102, PSČ 784 01    Lodecká 1181/4 Nové Město, 110 00 Praha 1

 IČO: 286 28 993     IČO: 294 16 931
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Názov spoločnosti: M&M Legal s.r.o.
Sídlo:  Drieňová 27, 821 01 Bratislava
Zápis spoločnosti: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 97530/B
  
Ičo:  47 683 325
Dič:  2024042493
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Marián Borovský 
  konateľ a advokát
 

Kontakt:  +421 903 106 273
  mmak@mmak.sk

  www.mmak.sk


