Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom
internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012 !!!
Obvodný úrad Brezno, odbor živnostenského podnikania, Vám oznamuje, že od 01. 01. 2012
bola spustená prevádzka tzv. elektronického Jednotného kontaktného miesta (e-JKM),
prostredníctvom ktorého môžu podnikatelia (fyzické aj právnické osoby) podávať rôzne typy
podaní na živnostenský úrad (ohlásenie živnosti – novej alebo rozšírenej, žiadosť o výpis zo
živnostenského registra, oznámenie o zmenách, o ukončení podnikania, o pozastavení alebo
zmene doby pozastavenia živnosti), ktorý zabezpečuje činnosť JKM. Znamená to, že
podnikatelia, ktorí sa rozhodnú využívať elektronické JKM, už nemusia navštíviť
živnostenský úrad.
Od 01. 01. 2012 boli znížené aj správne poplatky na úseku živnostenského podnikania,
podmienkou však je, aby podanie (žiadosť, oznámenie) bolo podpísané elektronickým
podpisom a podané elektronickými prostriedkami, t. j. prostredníctvom internetovej
stránky Ústredného portálu verejnej správy.
Registrovať sa môžete na stránke www.upvs.sk alebo www.portal.gov.sk (Ústredný
portál verejnej správy). Pri registrácii môžete využiť poradenskú činnosť, ktorú vykonávajú
zamestnanci JKM na Obvodnom úrade Brezno, odbore živnostenského podnikania.
Po vašej registrácii je možnosť využívať elektronické JKM prostredníctvom formulárov napr.
ohlásiť živnosť, pozastaviť, ukončiť živnosť alebo požiadať o výpis zo živnostenského
registra (podania musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom tzv. ZEP).
Bližšie informácie a pomoc pri vypĺňaní formulárov Vám poskytneme na tel. číslach:
048/ 6304 931 až 936
Elektronické JKM je možné využiť aj na podanie prvozápisu založenej obchodnej
spoločnosti do obchodného registra. Tu však upozorňujeme na skutočnosť, že súdny
poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra prostredníctvom
elektronického JKM sa platí v plnej výške (napr. pri podaní návrhu na prvozápis
spoločnosti s ručením obmedzeným sa platí súdny poplatok vo výške 331,50 €).
Všetky potrebné informácie o podmienkach vzniku oprávnenia na podnikanie pre jednotlivé
činnosti nájdete aj na Informačnom portáli JKM na www.civil.gov.sk v sekcii Živnostenské
podnikanie.
V tabuľke Vám prinášame stručný prehľad o podaniach, ktoré môže podnikateľ zaslať, či
podanie musí alebo nemusí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP),
prehľad o správnych poplatkoch za jednotlivé podania a aké dokumenty sa vydávajú.
Poznámka k typom podaní (výpis zo živnostenského registra) v tabuľke:
- verejný výpis zo živnostenského registra neobsahuje hlavne osobné údaje podnikateľa –
fyzickej osoby, na výpise sa uvádza identifikácia podnikateľa v rozsahu obchodné meno
podnikateľa, miesto podnikania, IČO. Takýto výpis je zhodný z výpisom zo stránky

www.zrsr.sk
- neverejný výpis zo živnostenského registra obsahuje okrem iného aj rodné číslo
a bydlisko podnikateľa – fyzickej osoby. O neverejný výpis môže požiadať výlučne osoba,
ktorej sa výpis týka.

ELEKTRONICKÉ JKM – ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKANIE
Ústredný portál verejnej správy – registrácia na www.upvs.sk , www.portal.gov.sk

Druh podania

Povinnosť použiť
zaručený
elektronický podpis

Výška správneho
poplatku

Druh výstupného
dokumentu

Ohlásenie voľnej
živnosti

ÁNO

Bez poplatku

Osvedčenie
o živnostenskom
oprávnení

Ohlásenie
remeselnej alebo
viazanej živnosti

ÁNO

7,50 €

Osvedčenie
o živnostenskom
oprávnení

Oznámenie
o ukončení
podnikania

ÁNO

Bez poplatku

Potvrdenie prijatia
oznámenia

Oznámenie
o pozastavení resp.
zmene pozastavenia

ÁNO

2,- €

Potvrdenie prijatia
oznámenia

ÁNO

Bez poplatku

Výpis zo
živnostenského
registra

ÁNO

Bez poplatku

NIE

1,50 €

Výpis zo
živnostenského
registra

Oznámenie zmeny
údajov

ÁNO

Bez poplatku

Úradný záznam

Oznámenie
o cezhraničnom
poskytovaní služieb
(platí iba pre
zahraničné osoby,
ktoré na území SR
chcú poskytovať
služby)

NIE

Bez poplatku

Potvrdenie prijatia
oznámenia

Žiadosť o výpis zo
živnostenského
registra – neverejný
Žiadosť o výpis zo
živnostenského
registra – verejný

