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5 KROKOV PRI ZAČATÍ 
PODNIKANIA

registra. Jednotné kontaktné miesto 
zabezpečí doručenie návrhu na zápis 
a jeho príloh registrovému súdu.

Pre ostatné osoby (ktoré sú v pôsob-
nosti rôznych štátnych orgánov a pro-
fesijných ko-môr), ktoré majú záujem 
poskytovať služby, sú vybudo-vané 
JKM na živnostenských úradoch ob-
vodných úradov v sídlach krajských 
miest. 

Tieto JKM poskytujú pomoc aj obča-
nom z iných členských štátov, ktorí 
majú záujem podnikať v službách na 
území SR, či už na trvalom základe 
alebo cezhranične.

Rozdelenie živností:
•  remeselné – podmienkou prevádz-

kovania je odborná spôsobilosť 
vyučením v odbore

•  viazané – podmienkou prevádzko-
vania je odborná spôsobilosť upra-
vená osobitnými predpismi uve-
denými v živnostenskom zákone

1. KROK 
ZRIADENIE ŽIVNOSTI

Živnosť zriaďujeme na živnosten-
skom úrade miestne príslušnom pod-
ľa bydliska fyzickej osoby a sídla práv-
nickej osoby. 

Na každom obvodnom živnosten-
skom úrade boli zriadené tzv. 
Jednotné kontaktné miesta (JKM). Ich 
úlohou nie je len vystavovanie živ-
nostenských oprávnení, ale aj pora-
denstvo a poskytovanie informácií 
o podmienkach podnikania a o pod-
mienkach poskytovania služieb na 
území SR. Ich služby sú bezplatné.

JKM vybaví za podnikateľa aj prihlá-
senie do zdravotnej poisťovne a sú-
časne zaregistruje podnikateľa na 
účely dane z príjmov fyzickej osoby 
na daňovom úrade. Prostredníctvom 
JKM možno podať aj návrh na zápis 
niektorej z obchodných spoločností 
alebo družstva do obchodného 
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2. KROK
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Prihlásenie do systému zdravotného 
poistenia v súvislosti so začatím pre-
vádzkovania živnosti vybaví za pod-
nikateľa JKM. Povinnosťou podnika-
teľa je do 8 dní od začatia podnikania 
oznámiť svojej poisťovni výšku pred-
davkov, ktoré bude odvádzať, preto-
že poistné sa platí vo forme mesač-
ných preddavkov. 

Od 1. januára 2013 je minimálny vy-
meriavací základ (VZ) samostatne 
zárobkovo činnej osoby (SZČO) a sa-
moplatiteľa (poistenca podľa § 11 
ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 
% z priemernej mesačnej mzdy. 

Pre rok 2013 je minimálny VZ pre 
SZČO v sume 393 eur. Výška preddav-
ku na poistné SZČO mesačne je naj-
menej vo výške 14 % z minimálneho 
základu - z  393 eur, t.j. 55,02 eura, 
(zdravotne postihnutý 7 % z 339,89 
eura, t.j. 27,51 eura).

3. KROK
SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Po získaní živnostenského oprávne-
nia je potrebné podať jeho kópiu 
príslušnej sociálnej poisťovni. Počas 
prvého roka je začínajúci podnikateľ 
od platieb odvodov do sociálnej po-
isťovne oslobodený. 

Minimálny VZ pre povinne poistené 
SZČO a dobrovoľne poistené osoby 
je stanovený vo výške 44,2 % z prie-
mernej mesačnej mzdy spred dvoch 
rokov. 

Pre rok 2013 je minimálny VZ pre 
SZČO a dobrovoľne poistené osoby v 
sume 393 eur. Minimálna výška po-
istného SZČO povinne nemocensky 
a dôchodkovo poistenej je mesačne  
•  4,4 % na nemocenské poistenie 
•  18 % starobné
•  6 % invalidné

•  4,75 % do rezervného fondu 
solidarity

z  vymeriavacieho základu - z  393 
eura, t.j. v sume spolu 130,27 eura.

4. KROK
REGISTRÁCIA U SPRÁVCU DANE

Pri vybavovaní živnosten-ského 
oprávnenia JKM súčasne zaregistruje 
podnika-teľa na účely dane z príjmov 
fyzickej osoby.

Ak dôjde k zmenám niektorých sku-
točností uvedených v žiadosti o re-
gistráciu, najmä ak daňovníkov zanik-
ne jeho daňová povinnosť pri 
niektorej dani, je daňový subjekt 
povinný tieto skutočnosti oznámiť 
správcovi dane do konca kalendárne-
ho mesiaca nasledujúceho po uply-
nutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny 
nastali.

Na daňovom úrade je podnikateľ po-
vinný registrovať:
•  daň z motorových vozidiel, ak 

bude pri podnikateľskej činnosti 
používať motorové vozidlo

•  registračnú pokladnicu, ak je pred-
metom činnosti podnikateľa pre-
daj tovaru alebo poskytovanie 
vybraných služieb v  hotovosti, 
elektronickými platobnými pros-
triedkami alebo poukážkou

•  sa za platiteľa dane z pridanej hod-
noty, ak dosiahol za najbližších 
najviac 12 predchádzajúcich po 
sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov obrat  49 790 eur.

5. KROK
ZRIADENIE PODNIKATEĽSKÉHO 
ÚČTU

Ako živnostník nie ste povinný vlast-
niť účet v banke. Z hľadiska prehľad-
-nosti a spracovania účtov-níctva je 
však vhodné založiť si podnikateľský 
účet.
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•  voľné – odborná spôsobilosť nie je 
podmienkou prevádzkovania 
živnosti

Čo potrebujete k vybaveniu osvedče-
nia o živnostenskom oprávnení ?
•  občiansky preukaz
•  vyplnené tlačivo na ohlásenie 

živnosti
•  kolkovú známku  (v prípade úhrady 

správneho poplatku v hotovosti do-
klad o zaplatení správneho 
poplatku) 

  - v hodnote 5 eur za každý predmet 
podnikania v prípade voľnej 
živnosti

  - v hodnote 15 eur za každú reme-
selnú a každú viazanú živnosť

•  oprávnenie užívať nehnuteľnosť 
(napr. list vlastníctva na meno fyzic-
kej osoby, nájomná zmluva) –  ak je 
adresa miesta podnikania odlišná 
od miesta bydliska

•  preukázanie odbornej spôsobilosti 
– v prípade remeselnej alebo viaza-
nej živnosti    (prípadne preukázanie 
odbornej spôsobilosti zodpovedné-
ho zástupcu)

PREVÁDZKAREŇ

Prevádzkareň je priestor, v ktorom 
podnikateľ prevádz-kuje živnosť. 
Prevádzkareň nie je priestor súvisiaci   
s prevádzkovaním živnosti.

Prevádzkareň je nutné ohlásiť na:
•  úrade verejného zdravotníctva - 

pred začatím využívania prevádz-
karne je potrebné požiadať úrad 
verejného zdravotníctva o posúde-
nie prevádzky

•  živnostenskom úrade - najneskôr v 
deň jej zriadenia

•  daňovom úrade - do konca kalen-
dárneho mesiaca nasledujúceho po 
uplynutí mesiaca, v ktorom fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe 
vznikla stála prevádzkareň


