Sadzobník správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
platný od 01.06.2010
 
 
Poplatky sú vyberané kolkovými známkami pri podaní.
  
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 zodp. 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 osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33)
6,00 € 
Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe
6,00 € 
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe
20,00 € 
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
100,00 € 
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
3,00 € 
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých 
      začatých 15 strán
5,00 € 
n) za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie
     na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobit-
     ných zákonov
10,00 €




Poznámky

	Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.   
	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.






Odbor všeobecnej vnútornej správy
	 Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky na území okresu

3,00 € 
Osvedčovanie odpisov a fotokópii listín v slovenskom jazyku
1,50 € 
	Osvedčovanie odpisov a fotokópii listín v cudzom  jazyku

3,00 € 
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 
0,50 € (Tento poplatok možno zvýšiť až o 100 %, ak sa má vykonať mimo úradnej miestnosti.)
	Legalizácia a superlegalizácia

6,00 € 
Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)
6,50 €
Pri nasledujúcich úkonoch sa poplatok vyberá až po vykonaní úkonu:
	Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3,00 € 
Zmena priezviska maloletých detí
33 € 
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
99,50 € 




Súdne poplatky  podľa Zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.06.2010

Odbor živnostenského podnikania
a) z návrhu na prvý zápis

1. akciovej spoločnosti
829,50 € 
2. iných právnických osôb
331,50 € 



