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Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným (readymade) 

Cena:  od 399,90 € 

 
vrátane poplatku za zápis zmeny do obchodného registra, vrátane správneho poplatku za zápis 
voľných živností 

predaj spoločnosti s ručením obmedzeným ready‐made  399,90 Eur 
predaj spol. s ručením obmedzeným ready‐made ‐ ultra exclusive          od 599,90 Eur 

* Zahŕňa všetky služby tak ako klasický predaj ready-made, ale prídeme k Vám osobne aj s notárom  kdekoľvek na Slovensku. Konečná cena závisí od 
vzdialenosti k Vám. 

 Registračné sídlo obchodnej spoločnosti(office house) 

Cena: od 24,90 €/mesiac za balík služieb * 

poskytnutie sídla na 1 až 12 mesiacov 28,90 Eur/ mesiac
poskytnutie sídla na 13 až 24 mesiacov 26,90 Eur/ mesiac
poskytnutie sídla na 25 a viac mesiacov 24,90 Eur/ mesiac

*  balík služieb obsahuje prebratie 5 zásielok/mesiac 

Ceny nad rámec balíka služieb pri poskytnutí tejto služby 
prijatie obyčajnej zásielky 0,50 Eur 
prijatie doporučenej zásielky 1,50 Eur 
prijatie úradnej zásielky 1,00 Eur 
prijatie zásielky doručenej kuriérom 1,50 Eur 
skenovanie prijatej zásielky 0,90 Eur / ks 
odoslanie pošty mimo pravidelného intervalu 1,90 Eur / ks 
odoslanie pošty mimo SR dohodou 
zmena existujúceho sídla - zápis do OR 39,90 Eur 

  

Firemná burza 

Cena: dohodou 

zaradenie obchodnej spoločnosti na našu stránku bezplatne 

Naša spoločnosť si nárokuje odmenu za prevod obchodného podielu ( pozri zmeny v s.r.o.) 

 
 



Založenie organizačnej zložky 

Cena: od 699,90 € 
vrátane poplatku za zápis do obchodného registra, vrátane správneho poplatku za zápis 
voľných živností 

 Založenie živnosti – samostatne zárobkovo činná osoba(SZČO) 

Cena: od 29,90 €                                                                   

vrátane poplatku za zápis do živnostenského registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov 
podnikania ( voľné živnosti ) 

 

Založenie akciovej spoločnosti 

Cena: od 899,90 € * 

* Cena nezahŕňa úhrada notárskeho poplatku za spísanie notárskej zápisnice(výška poplatku sa odvíja od výšky základného imania založenej a.s. a v prípade 
minimálnej výšky základného imania to je cca 200 EUR) 

 

Založenie komanditnej spoločnosti 

Cena: od 359,90 € 
vrátane poplatku za zápis zmeny do obchodného registra a vrátane správneho poplatku za 
zápis voľných živností 

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti 

Cena: od 359,90 € 
vrátane poplatku za zápis  do obchodného registra a  vrátane správneho poplatku za zápis 
voľných živností 

Založenie družstva 

Cena: od 599,90 € 
vrátane poplatku za zápis  do obchodného registra a vrátane správneho poplatku za zápis 
voľných živností 

Likvidácia obchodnej spoločnosti 

Cena: od 249,90 € 

zrušenie spoločnosti bez likvidácie od 249,90 Eur 
zrušenie spoločnosti s likvidáciou      od 399,90 Eur 
zrušenie spoločnosti – návrh na konkurz od 449,90 Eur 

* Ceny za úkony zabezpečujúce zrušenie spoločnosti bez likvidácie, s likvidáciou ako aj vypracovanie návrhu na konkurz sú orientačné a závisia od 
predcházajucích analýz a náročnosti prác v rámci celého procesu likvidácie. Cena sa určí po  konzultácii s našim pracovníkom po vzájomnej dohode. 



Vedenie účtovníctva 

Cena: od 19,90 € 

vedenie jednoduchého účtovníctva od 19,90 Eur / mesiac * 
vedenie podvojného účtovníctva od 29,90 Eur / mesiac * 

*  Cena  závisí od vzájomnej dohody po konzultácii, od počtu dokladov, od náročnosti prác, cena platí pre približne 50 položiek/mesiac, v cene služby nie je 
zahrnutá cena za vypracovanie výkazov a ročnej účtovnej závierky 

 

 Výpis z obchodného registra 

Cena: 6,50 € / 1ks 

doručenie výpisu Slovenskou poštou 1.trieda 0,60 Eur * 
doručenie výpisu Slovenskou poštou doporučene 1.trieda 1,20 Eur ** 

*  Doručenie nasledujúci deň po odoslaní do 15.h v zmysle pravidiel Slovenskej pošty 

** Doručenie do vlastných rúk nasledujúci deň po odoslaní do 15.h v  zmysle pravidiel Slovenskej pošty 

 

Cenník dodatkových služieb  

výroba textovej pečiatky 19,90 Eur 
výroba dátumovej pečiatky  14,90 Eur 
vytvorenie grafického návrhu vizitiek 13,90 Eur 
tlač 120 ks vizitiek, 90 x 50 mm, jednostranné, 350g/m2 13,90 Eur 
tlač 240 ks vizitiek, 90 x 50 mm, jednostranné, 350g/m2 19,90 Eur 
strieborné hliníkové puzdro na vizitky 5,90 Eur 
kožené puzdro na vizitky 12,90 Eur 
návrh a tvorba firemného loga – 1 návrh 29,90 Eur 
hlavičkový papier  500 ks, A4, 80g/m2 69,90 Eu 

 

Balíčky služieb  

Balíček ŠTART zahŕňa   
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 

Cena:  290,90 € 

Balíček MINI zahŕňa 
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• vytvorenie grafického návrhu vizitiek  
• tlač 120 ks vizitiek, 90 x 50 mm, jednostranné, 350g/m2 



• strieborné hliníkové puzdro na vizitky 

Cena:  314,90 € 

Balíček MAXI zahŕňa 
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová a dátumová pečiatka 
• vytvorenie grafického návrhu vizitiek  
• tlač 240 ks vizitiek, 90 x 50 mm, jednostranné, 350g/m2 
• elegantné kožené puzdro na vizitky 
• návrh a tvorba firemného loga – 1 návrh 
• hlavičkový papier  500 ks, A4, 80g/m2 

Cena:  424,90 € 

Balíček SÍDLO zahŕňa   
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• sídlo firmy na 1 rok zdarma* 

*po uplynutí 1 roka v zmysle platného cenníka, cena obsahuje štandardné služby vrátane prebratia 5 zásielok  / mesiac, nad  rámec služby platia ceny v zmysle aktuálneho 
cenníka 

 Cena:  449,90 € 

Balíček ÚČTO zahŕňa   
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• spracovanie účtovníctva, daní, mzdovej a personálnej agendy na 1 rok so zvýhodnenou 

cenou* 

*cena závisí od vzájomnej dohody, počtu dokladov a náročnosti vykonávaných prác, cena je za cca 50        zápisov mesačne, v cene nie je zahrnuté vypracovanie výkazov a 
ročnej účtovnej závierky 

Cena:  od 599,90 € 

Balíček INTERNET zahŕňa   
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• internetová prezentácia(tvorba web, eshop, seo, správa systémov,údržba a pod.) 

Cena:  je orientačná, záleží na dohode s klientom, od 449,90 € 

  

Balíček REKLAMA zahŕňa   
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• korporátna prezentácia( počítačová grafika, tlačená grafika a pod.) 
• reklamná kampaň 



Cena:  je orientačná, záleží na dohode s klientom akú formu korporátnej prezentácie 
a reklamnej kampane si zvolí, od 399,90 € 

  

Balíček EXTRA zahŕňa 
• služba založenia s.r.o. ALL INCLUSIVE 
• textová pečiatka 
• vytvorenie grafického návrhu vizitiek  
• tlač 240 ks vizitiek, 90 x 50 mm, jednostranné, 350g/m2 
• elegantné kožené puzdro na vizitky 
• návrh a tvorba firemného loga – 1 návrh 
• hlavičkový papier  500 ks, A4, 80g/m2 
• internet 
• reklama 

Cena:  je orientačná, záleží na dohode s klientom, od 699,90 € 

 

V prípade Vašich požiadaviek  na zmenu, doplnenie alebo návrh nových balíčkov služieb sa 
vieme veľmi rýchlo prispôsobiť a dohodnúť 

Neváhajte nás kontaktovať, lepšie ponuky už na internete nenájdete !!! 

 

Ceny uvedené v tomto cenníku sú konečné, žiadne skryté poplatky neúčtujeme. Nie sme 
platcami DPH. 

 


