Odbor živnostenského podnikania

Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra
prostredníctvom jednotného kontaktného miesta
_____________________________________________________________________________________
Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného
kontaktného miesta. Jednotné kontaktné miesto zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh
registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.
Jednotné kontaktné miesto doručí návrh na zápis elektronickými prostriedkami.
Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na
základe plnomocenstva podľa § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, môže vykonať aj jednotné kontaktné miesto.
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise je
za každý podpis 2 eurá
(zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 3)

SÚDNE POPLATKY
Úkon
a.) Vo veciach obchodného registra 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

Sadzba
(eur)
375 €
150 €
150 €
150 €

b.) Vo veciach obchodného registra z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej
spoločnosti (družstva)

165 €

c.) Vo veciach obchodného registra z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie
akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej 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

33 €

d.) Vo veciach obchodného registra z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie
valného zhromaždenia

99 €

e.) Vo veciach obchodného registra z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej
súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze
obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa
Civilného mimosporového poriadku

100,00 €

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.

