
Služba č. 3:  OZNÁMENIE O CEZHRANIČNOM POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ÚZEMÍ SR 

 

1 Názov činnosti / procesu Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na 
území SR 

 

2 Výsledný dokument Potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom 
poskytovaní služieb na území SR 

 

3 Žiadateľ podnikateľ usadený v jednej z krajín EÚ/EHP (okrem SR) 

 

4 Požadované dokumenty 
(prílohy) 

 úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej 
kvalifikácii 

 doklad o oprávnení poskytovať službu 

 doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je 
poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané 

 úradne osvedčená a preložená kópia dokladu 
o vykonaní 2 ročnej odbornej praxe počas 
posledných 10-tich rokov (predkladá sa vtedy, ak 
je predmetom poskytovanej služby činnosť 
(predmet podnikania), ktorá nie je regulovaná 
v krajine usadenia sa) 

 kópia dokladu totožnosti 

 

5 Správne poplatky bez poplatku 

 

6 Miesto vybavenia (úrad) miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad (JKM), na 
území, ktorého sa poskytne daná služba po prvý krát 

 

7 Doba vybavenia na počkanie (príp. do doby pred prvým poskytnutím 
služby) 

 

8 Elektronický podpis 
žiadateľa 

nie 

 

9 Spôsob prevzatia  osobne/splnomocnenec 

 poštou 

 elektronicky 

 

10 Miesto prevzatia  miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad 
(JKM), na ktorý bolo zaslané oznámenie 

 na poštovej adrese, ktorú uvedie podnikateľ 
v oznámení  

 elektronická schránka žiadateľa 

   



11 Priebeh činnosti / 
procesu 

1. žiadateľ zašle vyplnené podanie (podanie 
nevyžaduje elektronický podpis) cez ÚPVS spolu s 
prílohami* 

2. podanie je zaslané do centrálnej podateľne úradu 
(lehota na vybavenie podania (30 dní) začína 
plynúť odo dňa doručenia podania do centrálnej 
podateľne) 

3. príslušné JKM si stiahne podanie z centrálnej 
podateľne do administratívneho systému úradu 
a žiadateľovi zašle do elektronickej schránky 
správu o prijatí podania a pridelení spisového 
čísla (sťahovanie podaní prebieha niekoľkokrát 
denne) 

4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, 
JKM vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov 
podania ( lehota na odstránenie nedostatkov sa 
riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 
30 dní) 

5. ak je podanie kompletné a správne, žiadateľ 
dostane správu o vybavení podania 

6. JKM vydá potvrdenie o prijatí oznámenia 
o cezhraničnom poskytovaní služieb a zašle ho 
elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa 
(papierovú formu oznámenia si môže žiadateľ 
vyzdvihnúť na JKM, alebo mu ho JKM zašle 
poštou, podľa toho, ako si zvolil na oznámení) 

 

* Naskenované prílohy by mali byť vo formáte PDF, TIFF alebo RTF. 

 


