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ŠTVRTÁ KAPITOLA

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKANIE
1.

Pojem živnosť a základné delenie živností

Živnostenské podnikanie je komplexne upravené v živnostenskom zákone.
Ide o jeden z viacerých druhov podnikania podľa § 2 OBZ. Pozitívne vymedzenie živnosti je upravené v § 2 ŽZ ako: (a) sústavná činnosť (pravidelná
a opakovaná), ktorá je prevádzkovaná (b) samostatne (nie vo vzťahu podria
denosti k tomu, v prospech koho je vykonávaná), (c) vo vlastnom mene (pod
registrovaným obchodným menom), (d) na vlastnú zodpovednosť (za poruše
nie svojich záväzkov alebo právnych predpisov, a tiež za výsledok podnikateľskej
činnosti – zisk alebo strata), (e) za účelom dosiahnutia zisku a (f) za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Všetky tieto znaky musia byť
naplnené kumulatívne (súčasne). Pojem živnosť zahŕňa podnikanie na základe
živnostenského zákona. Výkon podnikateľskej činnosti na základe živnosten
ského oprávnenia je v aplikačnej praxi dlhodobo najrozšírenejším.
V § 3 ŽZ sa podrobne uvádza negatívne vymedzenie živnosti, resp. taxa
tívny (úplný) výpočet toho, čo nie je živnosťou. Živnosťou nie je ani činnosť,
ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti, ale je v rozpore s dobrými mravmi.
Živnosťou takisto nie je ani predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín. Na predaj ovocia,
zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo
v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo
v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj usku
točňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje zákon č. 105/1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov.
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, ak
sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom
(§ 4 ods. 1 ŽZ). Za základné služby spojené s prenájmom je potrebné považo
vať napríklad zabezpečovanie dodávok vody, elektrickej energie, plynu, odvoz
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tuhého komunálneho odpadu a pod. Podľa § 4 ods. 2 ŽZ prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené
podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na
umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi
alebo nájomcovi nehnuteľnosti. O živnosť ide iba v prípade, ak sa okrem pre
vádzkovania poskytuje napríklad aj stráženie, umývanie, údržba vozidiel a pod.
Živnosť, resp. podnikanie má široké spoločensko-ekonomické, kultúrne
a iné súvislosti. Človek výkonom živnostenského oprávnenia zmysluplne za
bezpečuje obživu nielen pre seba a svoje bezprostredné okolie – rodinu, ale
na základe kooperácie aj svojim prípadným zamestnancom a obchodným
partnerom (dodávateľom, odberateľom). Pravidelným platením daní a odvo
dov prispieva aj do „spoločného mešca“, a tým podporuje udržateľnosť sociál
neho a zdravotného systému, verejnú správu, hospodárstvo, kultúru, školstvo
atď. Výkon živnosti nikdy nie je len distribúciou tovarov a služieb. Je prejavom
najautentickejšej ľudskej solidarity, záujmu pretvárať seba a svoje okolie a zod
povednosti za svoj budúci osud. Prevažne ide o tvorbu nových hodnôt vďaka
rozvíjaniu svojich schopností a ochote služby. Úspešné vykonávanie živnosti je
spojené s pocitom uspokojenia a radosti z budovania vlastného dobrého mena,
obchodnej značky, ochrannej známky atď.
Výkon živnosti treba odlišovať od výkonu závislej práce, ktorá je podľa
§ 1 ods. 2 ZP vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriade
nosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov
zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.
Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdob
nom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v ZP
aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná
v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnopráv
nom vzťahu podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 3 ZP). Alebo ešte jasnejšie
povedané, ide o to, že závislú prácu nemôže vykonávať živnostník na základe
živnostenského oprávnenia, ale len zamestnanec na základe pracovnej zmluvy,
prípadne iného pracovnoprávneho vzťahu.
Z hľadiska požiadaviek na odbornú spôsobilosť rozlišujeme živnosti:
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť
získaná vyučením v odbore (príloha č. 1 ŽZ) – napríklad automechanik,
lakovník, kamenár atď.,
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b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť
získaná inak (príloha č. 2 ŽZ) – napríklad očná optika, zubná technika, in
štruktor autoškoly atď.,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená od
borná spôsobilosť (§ 19 ŽZ) – napríklad výroba hračiek a hier, vydavateľská
činnosť, reklamné a marketingové služby.
Z hľadiska predmetu podnikania rozlišujeme živnosti:
a) obchodné (§ 33 ŽZ – napr. maloobchod, veľkoobchod, pohostinská čin
nosť);
b) výrobné (§ 42 ŽZ – napr. vykonávanie súboru činností súvisiacich so zabez
pečovaním výroby finálneho produktu);
c) poskytujúce služby (§ 43 ŽZ – napr. oprava a údržba vecí, preprava osôb
a tovaru atď.).
Zoznam odporúčaných remeselných, viazaných a voľných živností a ich bliž
šie obsahové vymedzenie možno nájsť aj na internetovej stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky dostupnej na: <www.minv.sk> pod rubrikou živ
nostenské podnikanie.

2.

Podmienky prevádzkovania živností

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická
osoba, ak splní podmienky ustanovené v živnostenskom zákone a prevádzko
vanie živnosti neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony (§ 5 ods. 2 ŽZ).
Zahraničné osoby (fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia Sloven
skej republiky a právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky)
môžu na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých pod
mienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské fyzické a právnické osoby, ak zo
živnostenského zákona alebo z iného osobitného predpisu nevyplýva niečo iné
(§ 5 ods. 3 ŽZ). Zákaz diskriminácie je výslovne upravený v § 5a ŽZ. Zákonné
práva sa zaručujú rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania. V prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v ob
lasti práv zaručených živnostenským zákonom sa môže osoba domáhať svojich
práv na súde. Živnostenský úrad nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať
preto, že táto uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo živnostenského zákona
(§ 5a ods. 3 ŽZ).
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Treba rozlišovať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) bezúhonnosť, ak živnostenský zákon neustanovuje inak.
Za bezúhonného sa podľa živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku
alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí
s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený (ak
nemá odsúdenie zahladené). Za bezúhonného sa nepovažuje ani osoba, kto
rá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa podmienky bezúhonnosti podľa
osobitných predpisov. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať právnická osoba
a tiež jej štatutárny orgán. S nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov, t. j. od
1. júla 2016 je trestne zodpovedná aj právnická osoba pri vymenovaných trest
ných činoch (pozri § 3 ZoTZPO). Pri zahraničnej osobe musí podmienku bezú
honnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej, resp. organizačnej zložky podniku
(§ 6 ods. 4 ŽZ).
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo
iná spôsobilosť. V prípade právnickej osoby musí podmienky spĺňať jej zod
povedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanovuje inak. Príloha č. 4 ŽZ
uvádza činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spô
sobilosťou. Ide napríklad o vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.
Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto:
a) spĺňa odbornú alebo inú spôsobilosť alebo
b) sa preukáže výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení
príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, alebo
c) preukáže sa 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukonče
ní príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jedno
ročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na
strednom odbornom učilišti, alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej vý
chovy, alebo na nadstavbovom, alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom
odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe
v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo 3. dokladom
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o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v bodoch
1. a 2., a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akredito
vanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej
dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom
o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej
praxe v príbuznom odbore, alebo
d) nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej
ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou
komisiou (§ 7a ods. 2 ŽZ).

3.

Prekážky prevádzkovania živností

O prekážky prevádzkovania živnosti ide vtedy, keď živnostník nemôže pre
vádzkovať živnosť, hoci spĺňa všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkova
nia živnosti. Zákon rozlišuje dve prekážky prevádzkovania živnosti:
a) Konkurz – podľa § 8 ŽZ živnosť nemôže prevádzkovať osoba, na ktorej
majetok bol ukončený konkurz, a to po dobu 3 rokov po ukončení konkur
zu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako
po 1 roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa
právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak podnikateľ spôsobil kon
kurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť naj
skôr po 5 rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku
konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. To sa vzťahuje
aj na osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu,
návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na
úhradu trov konania. Na túto prekážku sa neprihliada, ak došlo ku kon
kurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného
činu tretej osoby. Živnostenský úrad môže odpustiť uvedenú prekážku,
ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádz
kovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vy
žiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Uvedenú prekážku však
nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich
rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.
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b) Trest (sankcia) zákazu činnosti – živnosť nemôže prevádzkovať fyzická
osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán zákaz činnosti týkajúci sa zá
kazu prevádzkovania živnosti. Fyzická osoba nesmie prevádzkovať živnosť
dokiaľ zákaz trvá.
Prekážky sa rozdeľujú na absolútne a relatívne. Relatívne prekážky môže
živnostenský úrad odpustiť, môže ísť napríklad o skutočnosť, ak na majetok
určitej osoby bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, súd však tento návrh
zamietol pre nedostatok majetku. Absolútne prekážky živnostenský úrad ne
môže odpustiť, môže ísť napríklad o uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádz
kovania živnosti.

4.

Vznik živnostenského oprávnenia

Oprávnenie prevádzkovať živnosť (živnostenské oprávnenie) vzniká
právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým oso
bám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydlis
kom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uve
dený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje
deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti vyžadované ŽZ (§ 10 ods. 1 ŽZ).
Ohlasovací princíp znamená, že na výkon živnosti je právny nárok a príslušný
orgán štátu len overuje, či ohlasovateľ spĺňa všetky zákonom vyžadované pod
mienky. Ak ich ohlasovateľ spĺňa, tak mu vydá osvedčenie o ohlásení. Každá
živnosť sa musí ohlasovať a na každú živnosť dostane ohlasovateľ samostatné
osvedčenie.
Živnostenské oprávnenie sa preukazuje:
a) osvedčením o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom
na prevádzkovanie živností (osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopisom ohlásenia
s preukázaným doručením;
b) výpisom zo živnostenského registra (§ 10 ods. 2 ŽZ).
Ak živnostenský zákon neustanovuje inak, tak sa zahraničným osobám
a fyzickým osobám, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, pri
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splnení určených podmienok, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení
pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa
im o tom vydá rozhodnutie (§ 10 ods. 3 ŽZ).
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať
návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živ
nostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto
registra, ak je preukázané, že osoba bola založená a spĺňa určené podmienky
s výnimkou skúmania bezúhonnosti právnickej osoby. Pri nesplnení určených
podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie. Osobám vzniká živnostenské opráv
nenie dňom zápisu do obchodného registra (§ 10 ods. 4 a 5 ŽZ).
Živnostenské oprávnenie je viazané na konkrétnu osobu, preto ho nemožno preniesť na inú osobu. Výnimky ustanovuje živnostenský zákon. Živ
nostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť (§ 10
ods. 7 a 8 ŽZ).
Samotné ohlásenie živnosti sa vykoná na tlačive, ktoré je voľne dostupné
aj na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rubrike
živnostenské podnikanie. Kto chce prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť
živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo
bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad
podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta
činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slo
venskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahra
ničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej
osoby (§ 45 ods. 1 ŽZ).
Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:
a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko, rodné priezvisko, štátnu prí
slušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo
správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti;
b) obchodné meno;
c) predmet podnikania;
d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené;
e) miesto podnikania;
f) adresy prevádzkární, ak sú zriadené;
g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú;
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h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako
dňom ohlásenia (§ 45 ods. 2 ŽZ).
V § 45 ods. 2, 3 a 4 ŽZ sú uvedené náležitosti ohlásenia pri právnických
osobách a zahraničných osobách.
Podľa § 45a ods. 1 ŽZ zároveň s ohlásením živnosti osoba uvedie tiež údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres
narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky,
pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvis
ko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti.
Osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad,
zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti
a oznamovacej povinnosti (§ 45a ods. 2 ŽZ).
Podľa § 45a ods. 3 ŽZ fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného
zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež
údaje na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Fyzická
osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň
s ohlásením živnosti:
a) uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b) oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona
(§ 45a ods. 4 ŽZ).
Podľa § 45a ods. 5 ŽZ osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného re
gistra, môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady
vyžadované podľa osobitného zákona pre návrh na zápis údajov do obchodného
registra.
Fyzická osoba preukazuje pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedné
ho zástupcu a oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto pod
nikania, ak je adresa miesta podnikania odlišná od miesta bydliska. Súčasne
pripojí:
a) vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že nie je členom dozornej rady,
prípadne iného kontrolného orgánu právnickej osoby, že mu nebolo v pred
chádzajúcich troch rokoch zrušené živnostenské oprávnenie, ako aj o tom,
že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci
sa prevádzkovania živnosti;
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b) súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie;
c) vyhlásenie, že nemá 1. obmedzenie prevádzkovať živnosť, 2. prekážku skon
čeného konkurzu, resp. že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nemajetnosť, alebo 3. uložený zákaz činnosti;
d) výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky
a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa živnostenského zá
kona (§ 46 ods. 1 ŽZ).
Obdobné ustanovenia sa primerane vzťahujú aj na právnickú osobu a za
hraničnú osobu.
Podľa § 46 ods. 7 ŽZ náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho
poplatku – za každú voľnú živnosť 5 eur, remeselnú alebo viazanú 15 eur (pozri
položku 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov). Poplatok za voľnú živnosť sa vôbec neplatí a pri remeselnej a viazanej živnosti je vo výške 7,50 eur, ak sa úkony vykonávajú
na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhod
ných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôve
ryhodných službách) v znení neskorších predpisov. Elektronické ohlásenie sa
uskutočňuje elektronickými prostriedkami prostredníctvom Ústredného por
tálu verejnej správy www.slovensko.sk. Vyžaduje sa k tomu občiansky preukaz
s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu
kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky vyžadované náležitos
ti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vydá
osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní
odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené
(§ 47 ods. 1 ŽZ).
Náležitosti osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú uvedené v § 47
ods. 2 ŽZ.
Podľa § 47 ods. 3 ŽZ identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad
Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu.
Primeraný obsah má aj osvedčenie vydané právnickej osobe, resp. zahranič
nej osobe podľa § 47 ods. 4 a 5 ŽZ.
V prípade, ak na základe zistenia živnostenského úradu vyplynie, že ohlá
senie nemá príslušné náležitosti, ktoré vyžaduje živnostenský zákon, je podni
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kateľ v lehote 3 dní vyzvaný, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve
určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to
závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu
aj opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, vydá živnostenský
úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade živnostenský
úrad konanie zastaví (§ 47 ods. 6 a 7 ŽZ).
V § 49 ŽZ sú upravené zmeny údajov uvedených v ohlásení. Podnikateľ je
povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky
týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť
o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak živnostenský zákon ne
ustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou úda
jov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

5.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Zánik, pozastavenie a zrušenie živnostenského
oprávnenia
Živnostenské oprávnenie zaniká:
smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia
alebo správca dedičstva, oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím
6 mesiacov od skončenia konania o dedičstve;
zánikom právnickej osoby, ak nejde o pokračovanie v živnosti pri preme
ne obchodnej spoločnosti a pokračovanie v živnosti pri premene družstva;
uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas;
rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
podľa § 58 ŽZ;
ak to ustanoví osobitný zákon;
uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením;
dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania, to neplatí, ak živ
nostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia na zá
klade toho, že podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti porušil podmienky
alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné alebo podnikateľ
závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené živnostenským zá

