
 
Sadzobník správnych poplatkov 

 
 

Odbor živnostenského podnikania  
 
• Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  
1. na každú voľnú živnosť ..................................................................................................... 5,00 €  
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť .............................................. 15,00 €  
 
• Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ............................. 3,00 €  
 
• Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri ......................................... 3,00 €  
 
• Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, 
poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení ................................... 6,00 €  
 
• Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej 
prevádzkarni ........................................................................................................................... 6,00 €  
 
• Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení ............................................ 3,00 €  
 
• Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia 
prevádzkovania živnosti ......................................................................................................... 4,00 €  
 
• Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe ............................................................................ 6,00 €  
 
• Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis .................................. 3,00 €  
 
• Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán. 5,00 €  
 
• Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je 
obmedzené alebo zakázané .................................................................................................... 3,00 € 
 
• Vydanie výpisu z Obchodného registra SR ..........................................................................4,00 € 
 
• Vydanie kópie dokumentu, alebo časti dokumentu z Registra účtovných  závierok ...........0,33 € 
                                                                                                               1 strana, minimálne 1,50 € 
 
 
 
 
Poznámky: 
1. Na poplatok za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 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. Poplatok 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 zákona. 


