Cenník modelovej situácie:
Založenie s.r.o.

Našou
spoločnosťou

Vlastnými silami

Zakladateľská dokumentácia

√

Χ

V cene

Vy

√ V cene
√ V cene
√ 8 Eur (na matrike)
√ V cene
√ V cene
√ V cene

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Registrácia na DÚ k dani z príjmu

√

Χ

Vy

Behanie po úradoch

√ V cene

Χ

Vy

Spolu

318 Eur (vrátane overenia
podpisov)

363 Eur (vrátane overenia
podpisov)

10 voľných živností
Súdny poplatok pre obchodný
register
Overenie podpisov na
dokumentácii
Vybavenie osvedčenia na ŽÚ
Skenovanie dokumentov na ŽÚ
Vybavenie zápisu do OR

V cene

50 Eur
300 Eur
8 Eur (na matrike)
Vy
5 Eur
Vy

Celková úspora s našou spoločnosťou min.
45 Eur *
* Celková úspora závisí najmä od počtu predmetov podnikania (napr. pri 20-tich voľných živnostiach
ušetríte 100 Eur len na týchto živnostiach). Táto modelová situácia počíta s jednoosobovou
spoločnosťou. Úspora rovnako závisí od toho, či podpisy overujete u notára, alebo na matrike, príp. na
obecnom úrade (kde je podpis lacnejší ako u notára), ako aj od počtu spoločníkov, od počtu konateľov,
od toho či pri ohlásení živnosti predkladáte úradne overený doklad o vzdelaní a pod. (pre živnostenský
úrad a aj obchodný register je zväčša potrebné vyhotoviť väčší počet rovnopisov). Ak sa rozhodnete
návrh podať prostredníctvom JKM, musíte počítať s tým, že si budete musieť sami vypracovať celú
zakladateľskú dokumentáciu spoločnosti a uhradiť min. 5 € za každú jednu voľnú živnosť (pri
remeselných a viazaných živnostiach je to 15 € za každú jednu viazanú, či remeselnú živnosť) a 5 € za
scanovanie dokumentov. Naša cena 310 € je konečná, nie je navyšovaná žiadnymi skrytými poplatkami.
Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné

a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len
za súvisiace konzultácie všeobecného charakteru a administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti
so založením s.r.o. potrebné vykonať.

