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Elektronické ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti právnickou osobou sa realizuje 

prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy na portáli Slovensko.sk 
 

Na elektronické ohlásenie živnosti je potrebné: 
 

 
 

Právnická osoba musí okrem vyplnenia elektronického formulára na portáli Slovensko.sk priložiť 
v elektronickej podobe čitateľne naskenované nasledovné doklady: 

 

 

  • vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaným na elektronické  

    podpisovanie, 

  • vlastniť čítačku čipových kariet (na použitie eID karty), 

  • mať nainštalovanú aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre  

    kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. KEP) – tieto nájdete na stiahnutie na portáli Slovensko.sk. 

• doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu v prípade, ak ohlasuje  

   remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného alebo vysokoškolského  

   vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelania a iné...) 

• výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi SR (pri právnickej osobe musí podmienku  

   bezúhonnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku  

   zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne  

   jednotné kontaktné miesto, 

• oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo spoločnosti (nepreukazuje sa pri  

   právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra), u zahraničnej osoby 

   oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby  

   alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, 

• súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (zodpovedný zástupca musí byť  

   ustanovený do funkcie, ak právnická osoba ohlasuje remeselné alebo viazané živnosti), 

• doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená, 

• splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby v konaní pred jednotným kontaktným  

   miestom (ďalej JKM). 

 

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP-om žiadateľa a musia byť dobre čitateľné. 
Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný 

zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne alebo jeho KEP-om. 

Elektronická žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia 
 

►   Návod   ◄ 

http://www.ia.gov.sk/
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Odporúčaná konfigurácia klienta pre používanie elektronických služieb: 

 

 
 

 

Úhrada správneho poplatku: 

 

 
 

 

Vydanie živnostenského oprávnenia: 

 

 
 

 

V prípade elektronického ohlásenia živnosti JKM počas celého procesu komunikuje so žiadateľom  
prostredníctvom elektronických správ, ktoré sú adresované do elektronickej schránky žiadateľa  

na Ústrednom portáli verejnej správy. 

   • operačný systém Windows 7 a novší, 
   • prehľadávač Internet Explorer verzia 9.0 alebo vyššia.  

 

Pri nedodržaní odporučených systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové   
spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k výraznému spomaleniu práce s aplikáciou). 

 

  • právnická osoba, ktorá ohlasuje živnosť spolu s ohlásením živnosti uhradí správny poplatok  
     vo výške 7,50 € za každú ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť. Elektronické ohlasovanie  
     voľných živností je bezplatné. 
  • správny poplatok možno uhradiť viacerými spôsobmi (napr. kolkovými známkami na úrade,  
     v hotovosti do pokladne na úrade, poštovým poukazom), ale najrýchlejší spôsob úhrady  
     správneho poplatku v rámci elektronickej komunikácie je uhradenie správneho poplatku  
     prostredníctvom bankového prevodu z účtu v banke.  

 
  • miestne príslušné JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch  
     pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné. Živnostenské oprávnenie sa vydáva  
        - v elektronickej podobe (JKM ho zašle do elektronickej schránky žiadateľa)  
        - v papierovej podobe (osvedčenie je možné vyzdvihnúť si priamo na JKM alebo ho JKM zašle  
          poštou na adresu žiadateľa). 

http://www.ia.gov.sk/

