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Založenie obchodnej licencie na Slovensku/ SZČO 

Prechodný pobyt na účel podnikania. 
 

Založenie obchodnej licencie SZČO: 

1. Zaslať kópiu pasu  a adresu trvalého pobytu v latinke na email: bardfa@bardfa.eu. 

2. Pošleme spätne splnomocnenie pre advokáta na založenie firmy, ktoré je potrebné 

podpísať na zastupiteľskom úrade SR. 

3. Poslať poštou splnomocnenie, výpis z registra trestov s apostilizáciou / zoznam 

príslušných úradov na overenie dodáme podľa krajiny  

4. Po uhradení faktúry bude spoločnosť založená do 30 dní  

 

Prechodný pobyt sa udeľuje živnostníkovi na predpokladaný čas podnikania, max. 3 roky. 

Dokumenty v čase podávania žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Žiadosť sa podáva na 

Cudzineckej polícii príslušnej podľa miesta pobytu. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť: 

1. platný cestovný pas / nesmie mať víza typu D 

2. dve farebné fotografie 3 x 3,5 cm 

3. dokument, ktorý potvrdzuje  oprávnenie na podnikanie / SZČO 

4. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom a z krajín, 

v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe 

nasledujúcich mesiacov. 

5. Doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6M 

6. dokument o finančnom  zabezpečení pobytu  /osobný účet min. 2800 EUR 

7. dokument o finančnom  zabezpečení podnikania/ podnikateľský účet min. 6000 Euro 

8. správne poplatky  /platené vo forme elektronických poplatkov známok 

9. zdravotné poistenie na  6M / bude poskytnuté pre klienta 

Úrady vydajú rozhodnutie do 90 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. 

 

Po udelení dočasného bydliska musí cudzí štátny príslušník: 

1. vstúpiť na územie Slovenska do 180 dní od jeho udelenia 

2. nahlásiť začiatok pobytu na oddelení cudzineckej polície do 3 pracovných dní od vstupu 

na územie Slovenska 

3. uzavrieť zdravotné poistenie do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte 

4. predložiť lekársky posudok do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte 

5. zdržiavať sa na území Slovenska viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu 

v kalendárnom roku 

6. životné poistenie /  Odporúčaná 

7. dôchodkový program  II. pilier po jednom roku  /Odporúčaná 

 

Žiadosť možno podať aj na veľvyslanectvo Slovenskej republiky, v takom prípade je finančné 

zabezpečenie preukázané výpisom z osobného účtu cudzinca za posledné 3M, ak je účet vedený  

v zahraničnej banke. 
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Poplatky a služby. 
 
Poplatok vo výške 1000 EUR pri založení obchodnej licencie/ SZČO/ďalej firmy/ zahŕňa: 

1. Poplatok pre advokáta za vypracovanie dokumentácie k založeniu firmy 

2. Dokument o adrese na ubytovanie a sídle firmy na 6M 

3. Preklady dokumentov k založeniu firmy 

4. Registračný poplatok za založenie firmy 

5. Registrácia firmy v obchodnom registri 

6. Žiadosť o DIČ kartičku  

 

Doplatok vo výške 600 EUR pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt zahŕňa: 

1. doprovod pri otvorení bankových účtov 

2. vyplnenie žiadosti 

3. doprovod na cudzineckú políciu 

4. správny poplatok pri podaní žiadosti / ekolok 

5. správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte / ekolok 

6. prebratie dokladu o pobyte poštou 

7. registrácia u všeobecného lekára 

8. preberanie pošty počas 6M 

9. služby tlmočníka 

 

Ostatné poplatky platené cudzincom: 

1. zdravotné poistenie pre 6M/168 EUR 

2. lekárske vyšetrenie/150-250 EUR, v závislosti od miesta 

 

Nasledujúce mesačné náklady: 

1. Zdravotného poistenie na rok 2020/ 71,20  EUR, suma sa mení každý rok 

2. Bankové poplatky cca 20 EUR 

3. Životné a úrazové poistenie EUROPE/30-50 EUR závisí od zmluvy 

4. Náklady na ubytovanie a obchodnú adresu/závisí od miesta pobytu 

5. Služby ekonóma podľa dohody 

6. V druhom roku odporúčame vstup do dôchodkového programu 

7. Po predložení daňového priznania je tiež potrebné uhradiť odvody do sociálnej poisťovne  

 

Náklady spojené s dopravou, ubytovaním, vízami atď. , platí cudzinec počas procesu 

podávania žiadosti individuálne. 

Každý cudzinec je zodpovedný za správnosť predložených dokumentov. 

Agentúra nenesie zodpovednosť za neudelenie pobytu v prípade neúplných alebo 

zavádzajúcich údajov. 
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Obnovenie prechodného pobytu. 
 

Prechodný pobyt môže byť opakovane obnovený. Prechodný pobyt na účely podnikania sa 

môže obnoviť najviac na 3 roky. 

 

Žiadosť musí byť podaná osobne na príslušnom oddelení zahraničného polície spolu s: 

1. platný cestovný pas 

2. jedna farebná fotografia 3 x 3,5 cm 

3. doklad o ubytovaní na Slovensku 

4. doklad o zdravotnom poistení 

5. potvrdenie o zaplatení dane a clá, príspevky zdravotného poistenia, sociálne poistenie 

6. doklad potvrdzujúci zdanený príjem z podnikateľskej činnosti 

7. správne poplatky 
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