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KONCOVÁ
& PARTNERS

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS,
s.r.o. je tímom mladých ľudí hľadajúcich inovatívne

YOUR HEADLINE

a efektívne riešenia a postupy v rámci poskytovania
právnych služieb. Reflektujeme na súčasné problémy
spoločnosti vo vzťahu k platnej, stále meniacej sa
legislatíve. V rámci poskytovania našich služieb Vám
okrem poskytnutia konkrétneho riešenia problému
ošetríme aj ďalšie možné situácie a dôsledky
spojené s vyriešením Vášho problému. Pri našej práci
úzko spolupracujeme s odborníkmi a inštitúciami
z

príbuzných

oblastí,

čím

Vám

zabezpečíme

komplexný servis Vašich záležitostí, sústredený
v jednom mieste. Rovnako aktívne komunikujeme
pri riešení Vašich právnych vecí so štátnymi orgánmi,
či už so súdmi, prokuratúrou, orgánmi činnými
v trestnom konaní a taktiež so správnymi orgánmi,
vzhľadom na to, že práve komunikáciu a hľadanie
spoločného

postupu

považujeme

dosiahnutia požadovaného cieľu.

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o. urobí pre Vás
všetko s cieľom dosiahnuť to, čo Vám podľa práva patrí. Poskytneme
Vám služby na profesionálnej úrovni v rámci každého právneho odvetvia.
Každý Váš prípad je pre nás výzvou.

za

záruku

Poskytované právne služby
Poskytneme Vám komplexnú ochranu Vašich práv a nájdeme pre Vás efektívne riešenia Vašich problémov.
V rámci poskytovania právneho servisu nájdete u nás predovšetkým nasledovné služby:

Zastupovanie klientov
v konaniach

Zakladanie a správa spoločností

• podávame žaloby a návrhy na začatie súdneho

• zabezpečujeme zmeny údajov zapísaných

konania, resp. rozhodcovského konania v rámci
všetkých oblastí práva
• zastupujeme v rozvodových konaniach,

• transformujeme spoločnosti
• zastupujeme v konaniach pred obchodným

• poskytujeme komplexný právny servis v rámci
Vášho sporu, vrátane mimosúdnych rokovaní
a hľadaní efektívnych riešení sporov
• zastupujeme v správnych konaniach pred inými
orgánmi štátnej správy

Ochrana práv spotrebiteľa
• posudzujeme spotrebiteľské zmluvy z hľadiska
dodržiavania zákonných ustanovení
• iniciujeme konania týkajúce sa ochrany
spotrebiteľských práv
• chránime spotrebiteľské práva v exekučných
a rozhodcovských konaniach

Vymáhanie pohľadávok
• efektívne vymáhame pohľadávky v obchodnom
styku a v občianskoprávnych vzťahoch
• zastupujeme v súdnych, rozhodcovských

Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2009 a bol jej udelený akademický
titul „magister“ (Mgr.). Advokátsku skúšku vykonala v roku 2012 s hodnotením „prospel
výborne“. Odvtedy je členkou Slovenskej advokátskej komory a poskytuje právne služby
v oblasti slovenského práva.

• rušíme a likvidujeme spoločnosti

s maloletými deťmi a ďalších rodinnoprávnych
• zastupujeme klientov na pojednávaniach

ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte

v obchodnom registri
• riešime zmeny vzťahov v spoločnostiach

v konaniach o úprave styku rodičom
konaniach

Spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie je advokátka Barbora Koncová,

• zakladáme obchodné spoločnosti

a v exekučných konaniach spojených
s vymáhanými pohľadávkami
• v koordinácii s klientmi uplatňujeme
a spravujeme pohľadávky v konkurzných
a reštrukturalizačných konaniach
• v rámci vymáhania pohľadávok spolupracujeme
s kvalitným exekútorským úradom

registrom
• využívame zaručený elektronický podpis,
ktorý Vám šetrí Vaše peniaze

Právne rady, rozbory a stanoviská
• poskytujeme právne rady, rozbory a stanoviská
ústnou formou, ako aj písomnou formou
vo všetkých oblastiach práva

Zmluvy a iné právne listiny
• vyhotovujeme zmluvy a iné právne listiny
o právnych úkonoch v obchodnom styku,
občianskoprávnom styku, vrátane zmlúv
o prevode nehnuteľností a zriaďovaní vecných
bremien, zastupujeme klientov v katastrálnych
konaniach. Autorizujeme zmluvy o prevode
nehnuteľností.

Prečo práve my?
Náš profesionálny tím urobí pre Vás všetky potrebné

a zabezpečenie Vašich práv a oprávnených záujmov

úkony, vybaví administratívne záležitosti bez toho,

v najväčšej možnej miere, pričom právoplatné

aby ste museli navštevovať rôzne úrady. Naša

rozhodnutie Vám vieme zabezpečiť v priebehu

právna asistentka to urobí za Vás a ušetrí Váš čas.

niekoľkých týždňov bez nutnosti prítomnosti na

Vzdialenosť pre nás nie je problémom, sme flexibilní

ústnych

a za účelom dosiahnutia cieľu vycestujeme mimo

dokážeme odvrátiť možný vznik nevymožiteľnosti

sídla kancelárie. Váš prípad dôkladne zanalyzujeme

Vašich práv vplyvom niekoľkoročných súdnych

a posúdime riziká a možnosti, tak aby sme pre Vás

sporov vedených príslušnými súdmi.

pojednávaniach.

Takýmto

postupom

dosiahli cieľ v najkratšom čase a s vynaložením čo
najmenších nákladov z Vašej strany. Prioritou je

V

výsledok, ktorý sa snažíme dosiahnuť predovšetkým

využívame služby kvalitného exekútorského úradu,

profesionálnym, efektívnym ako aj ľudským prístupom

pričom naša spolupráca je založená na úzkej

k Vašim problémom.

kooperácii od podania návrhu na začatie exekúcie

rámci

exekučného

vymáhania

Vašich

práv

až do ukončenia exekúcie. Aktívne vstupujeme
Vašim

pohľadávkam

poskytneme

komplexný

do exekučných konaní a zúčastňujeme sa úkonov

servis a budeme sa predovšetkým snažiť dosiahnuť

exekútora s cieľom dbať na ochranu záujmov

výsledok a ochrániť Vaše peniaze efektívnym

oprávneného a najvyššiu možnú mieru vymoženia

a aktívnym prístupom. Za týmto účelom kooperujeme

jeho pohľadávky.

so spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o., ktorá
uskutočňuje všetky úkony spojené s overením bonity

Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriavame aj

dlžníka, reálnosti údajov zapísaných v obchodnom

na ochranu spotrebiteľských práv, teda práv

registri či výsledkov podnikateľskej činnosti, a to

občanom, ktorí využili služby podnikateľov a boli

predovšetkým prácou v teréne. Výsledky práce

poškodení na svojich právach akýmikoľvek nekalými

uvedenej spoločnosti sú dôležitých podkladom pre

praktikami zo strany spoločností poskytujúcich

rozhodovanie o ďalšom postupe v rámci vymáhania

tovar,

pohľadávky z hľadiska poskytovaných právnych

o spotrebiteľské úvery s neprijateľnými podmienkami

služieb. Je pre nás prioritou ochrániť Vaše peniaze

a úžerníckymi úrokmi, či poplatkami. V tejto oblasti

a v prípade neefektívnosti zabrániť vzniku zbytočných

máme bohaté skúsenosti na súdoch v rámci celého

súdnych trov.

územia SR a dokážeme občanom pomôcť dostať sa

či

služby

občanom.

Ide

predovšetkým

z nepriaznivej životnej a finančnej situácie.
Medzi najvýznamnejšie benefity našej kancelárie
nepochybne patrí úzka spolupráca s rozhodcovským
súdom.

Flexibilita

našej

kancelárie

spojená

s efektívnymi a bezodkladnými postupmi uvedeného
rozhodcovského

súdu

Vám

zaručia

ochranu
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