Správne poplatky na odbore živnostenského podnikania Okresného úradu Veľký Krtíš
Položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. Na každú voľnú živnosť
2. Na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra na jedného podnikateľa
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom
oprávnení
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac
ako jednej prevádzkarni
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby
pozastavenia prevádzkovania živnosti
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou
podľa osobitného predpisu33)
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a)
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu
Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania
živnosti v Slovenskej republike
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých
15 strán
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského
oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané33b)

5 eur
15 eur
3 eurá
3 eurá

6 eur
6 eur
3 eurá
4 eurá
6 eur
6 eur
20 eur

100 eur
3 eurá
5 eur
3 eurá

Poznámky
1. Na poplatkoch podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa
zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí
a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom
oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok
živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
3. Poplatky podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe
podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa
osobitného zákona4)
___________
33)
§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
33a)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
33b)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm.
b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
4)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Položka 2 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove,
za každú aj začatú stranu .....
n) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom
orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany .....

1,50
eura
0,50
eura

Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a n) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy.

m) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom

4 eurá

Položka 3 bod 1 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

1,50 eura

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa
písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi
vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Položka 149b písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok za každú,
aj začatú stranu
najmenej
c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných
závierok

0,33 eura
1,50 eura
3 eurá

Súdne poplatky na odbore živnostenského podnikania Okresného úradu Veľký Krtíš
Položka 17 prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra
trestov v znení neskorších predpisov
Položka 17
Vo veciach obchodného registra
a) z návrhu na prvý zápis
1. akciovej spoločnosti
2. iných právnických osôb
3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby
4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)

375 eur
150 eur
150 eur
150 eur
165 eur

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej 33 eur
zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom
smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej
zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta
podnikania alebo bydliska
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia
99 eur
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti 100 eur
alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra
aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na
zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v
jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie
zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.

3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o
konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi
výhod.
5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska
zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa
potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke
podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej
osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou
oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa
osobitného predpisu.
7. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre
organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu
príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie
len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
8. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol
o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach
obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku
nepodliehajú.
Stav platný od 01.10.2020
Vypracovala/schválila: Ing. Michaela Činčurová, vedúca odboru živnostenského podnikania OÚ Veľký
Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 0961695707

