Cenník poradenských služieb
Cena poradenských služieb je vždy vecou osobitnej dohody a jej výška závisí od
náročnosti a rozsahu prípadu.
Cena za poradenské služby sa skladá z paušálneho jednorazového poplatku, ktorý sa
hradí pri prebratí veci a zo zmluvnej odmeny (hodinovej/podielovej/paušálnej), prípadne je
cena stanovená dohodu.

Úvodná konzultácia

Cena:

Paušálny poplatok za informácie ohľadom možnosti poradenstva,
preskúmanie prípadu

40 Eur

Poradenstvo v zmysle zákona 473/2005 Z. z. týkajúce sa
prevádzkovania strážnej a detektívnej služby:

Cena:

75 Eur/hod.

Poradenstvo týkajúce sa odbornej prípravy a poradenstva,
akreditácie:

Cena:

Poplatok za poradenstvo

100 Eur/hod.

Vypracovanie dokumentácie k žiadosti o akreditáciu

350 Eur*

- zastupovanie v konaní o udelenie akreditácie

150 Eur

*cena nezahŕňa správne poplatky

Administratívne služby spojené so založením s.r.o.
Cena zahŕňa:
- vypracovanie kompletných zakladateľských dokumentov
- vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane
- komunikácia so Živnostenským úradom, podanie návrhu na
živnostenský register, ľubovoľný počet voľných živností
- komunikácia s Obchodným registrom, podanie návrhu na
Obchodný register
- zaplatenie súdneho poplatku
- prevzatie a doručenie výpisu z Obchodného registra
- registrácia na Daňovom úrade

Cena:

400 Eur

Ohlásenie viazaných živností

7,50 Eur/ks

Admnistratívne služby spojené so zmenami v s.r.o.

Cena:

Vykonanie jednej menšej zmeny:
- zmena sídla spoločnosti
- zmena obchodného mena
- zmena konateľa, prokuristu
- zmena osobných údajov spoločníkov, konateľov, prokuristov
- zmena spôsobu konania konateľov
Každá ďalšia zmena
Vykonanie jednej zo zmien:
- rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
- zosúladenie skutkového a právneho stavu zápisu v OR
- prevod obchodného podielu, zmena spoločníka
- zvýšenie základného imania spoločnosti
- zníženie základného imania spoločnosti
Každá ďalšia zmena
Vykonanie viacerých zmien jedným návrhom –
kombinácia zmien č. 1 a č. 2
*cena zahŕňa súdny poplatok za zápis do Obchodného registra

139 Eur*

29 Eur

199 Eur*

49 Eur

279 Eur*

Ďalšie služby

Cena:

Opätovné podanie návrhu – z dôvodu uplynutia lehoty na prvozápis,
zápis zmeny alebo výmaz údajov v obchodnom registri z dôvodu
prekážky na strane objednávateľa

30 Eur

Administratívne služby podľa dohody

dohodou

ĎALŠIE INFORMÁCIE K CENNÍKU
Cena ostatných úkonov neuvedených v cenníku bude stanovená dohodou.
Jednorazový poplatok za konzultáciu, preskúmanie prípadu znamená: úvodné stretnutie
o možnostiach poradenstva, preštudovanie prípadu. Okrem poradenstva v zmysle zákona
č. 473/2005 Z.z. týkajúce sa prevádzkovania strážnej služby a detektívnej služby.
Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu poradenstva.
Spôsob platby sa určí na základe dohody, najčastejšie prevodom na bankový účet na základe
vystavenej faktúry. Iné náklady (správne poplatky, súdne poplatky, cestovné), ktoré vznikli/vzniknú na
základe požiadavky klienta a/alebo v jeho záujme nad rámec služieb uvedených v cenníku, tieto sa
účtujú osobitne.

Ceny sú konečné, nie sme platca DPH.

Cenník platný od 30.08.2017

Správne poplatky – súkromná bezpečnosť

a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1. strážnej služby

82,50 €

2. detektívnej služby

99,50 €

3. odbornej prípravy a poradenstva

116 €

4. vlastnej ochrany

66 €

5. technickej služby

66 €

6. profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou

150 €

b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky

66 €

c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odb. spôsobilosti za každú prihlásenú
osobu
1. skúška typu S

16,50 €

2. skúška typu P

49,50 €

3. skúška typu CIT

50 €

d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie

165,50 €

e) Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej
ochrany alebo technickej služby

20 €

f) Uznanie odbornej spôsobilosti

100 €

g) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom
fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu

3€

h) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky
a odbornej prípravy podľa §19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti

50 €

i) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo
technickej služby

33 €

j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky

33 €

k) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti

16,50 €

l) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie

33 €

m) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie

16,50 €

n) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie

66 €

o) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti

16,50 €

Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena b) a h) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície,
príslušníci

ozbrojených

bezpečnostných

zborov

Slovenskej

republiky

a príslušníci

ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky:
Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena k) do výšky uvedenej sadzby, ak je preukaz
odbornej spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo
krádeži preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho
poplatku.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena m) nevyberie, ak zmena rozhodnutia
o udelení licencie je vykonaná na podnet správneho orgánu.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena n) nevyberie, ak zmena rozhodnutia
o udelení akreditácie je vykonaná na podnet správneho orgánu.

