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Cenník korporátnych služieb platný od 1.1.2020 

Založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným (S.R.O.) od 500 € 

Založenie novej akciovej spoločnosti (a.s.) od 1 600 € 

Založenie org. zložky právnickej osoby od 699 € 

Predaj "ready made" s.r.o. - neplatca DPH od 599 € 

Predaj "ready made" s.r.o. - platca DPH Od 2 700 € 

Založenie živnosti pre Slovenských občanov 55 € 

Založenie živnosti pre zahranične soby (vrátane zápisu do OR SR) 350 € 

Registračné sídlo so skutočným kancelárskym priestorom, s ročnou platbou Od 18 €/m 

Prenájom zasadacích miestností Od 15 €/ hod. 

Pridanie voľnej živnosti / predmetu podnikania 0 € 

Pridanie viazanej živnosti / predmetu podnikania 7,5 € 

Zmeny v obchodnom registri 150 € 

Firemná pečiatka 35 € 

Registrácia spoločnosti k dani z príjmu 15 € 

Ukončenie podnikania živnostníka 350 € 

Legálna likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným Od 2 500 € 

Uzatvorenie zdravotného poistenia na Slovensku 25 € 

Otvorenie bankového účtu na Slovensku pre fyzickú osobu 25 € 

Otvorenie bankového účtu pre právnickú osobu so sídlom v EÚ 50 € 

Úradný preklad  z / do Na vyžiadanie 

Uskladnenie dokladov- mesačne za 1 šanón 1 € 

Konzultačná a poradenská hodina 30 €/ hod 

Ceny služieb sú v EUR bez DPH. 

Ceny zahŕňajú všetky povinné poplatky pre slovenské úrady a sú konečne. Klient si hradí iba notárske poplatky za overenie podpisov.  
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Registračné sídlo - Cena zahŕňa 
 

- Registračné sídlo pre spoločnosť  

- Označenie poštovej schránky v príslušnej budove  

- Preberanie a úschova listových zásielok  

- Avízo o prijatých zásielkach e-mailom alebo sms notifikácia ihneď po doručení  

- Doposielanie listových zásielok vrátane poštovného na dohodnutú adresu 1x týždenne (v SR)  

- Skenovanie zásielok v neobmedzenom počte  

- Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ 1 x mesačne  


