
Sadzobník odboru živnostenského podnikania 

1. Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení   

 1. na každú voľnú živnosť    5 € 

 2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15 € 

         

2.  
Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného 
podnikateľa 3 € 

         

3. Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3 € 

         
4. Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 
živnostenské oprávnenie 6 € 

         

5. Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu 
vo viac ako jednej prevádzkarni 6 €  

         

6. Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 € 

         

7. Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene 
doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4 €  

         

8. Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3 € 

         

9. Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za 
každých začatých 15 strán 5 €  

         

10. Vydanie dokladu o povahe dĺžke praxe   6 € 

         

11. Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe 
živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3 €  

         

         

 
Súdne 
poplatky       

         

12. Podanie návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti (a.s.) do 
obchodného registra 829,50 €  

         

13. Podanie návrhu na prvý zápis iných právnických osôb (s.r.o., k.s, 
v.o.s,..) do obchodného registra 331,50 €  

 

 

  



  
Sadzobník správnych poplatkov za osvedčenie podpisov, fotokópií, úradných podpisov a 

odtlačkov úradných pečiatok a zmenu mena alebo priezviska 

1. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej 

    informácie  z  úradných   kníh,  úradných  záznamov, 

    registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov 

    v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  

    v slovenskom jazyku                                     1,50 €          
 

2. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej 

    informácie  z  úradných   kníh,  úradných  záznamov, 

    registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov 

    v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  

    v slovenskom jazyku                                     1,50 €          
 

3. Osvedčenie  

 a) podpisu na listine alebo  na jej rovnopise, za každý 

    podpis                                                 0,50 €          

 b) odtlačku  úradnej  pečiatky  a  úradného podpisu, za 

    každý odtlačok a za každý podpis                                        5,00 €          
 c) podľa   Dohovoru  o   zrušení  požiadavky  vyššieho 
    overenia zahraničných verejných listín.                      10,00 €          
 

4. Zmena 

 a) hanlivého   alebo   neosobného   mena   alebo hanlivého  

    priezviska                                                                3,00 €          
 b) priezviska maloletých detí                               33,00 €          
 c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch                100,00 €          
  

  

  

  

  
Úhrada sa môže uskutočniť v hotovosti alebo poštovou poukážkou. Prijatie úhrady 
v hotovosti sa vykoná prostredníctvom pokladne.   

 


