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Živnostenský zákon je právnou normou upravujúcou postup pri získaní živnosti na podnikanie
v zasielateľstve. V prípade, že fyzická alebo právnická osoba chce začať podnikať v oblasti
zasielateľstva, musí sa riadiť týmto zákon. Živnostenský zákon upravuje podmienky
živnostenského podnikania (ďalej len "živnosť") a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Zasielateľstvo je koncesovanou živnosťou, z čoho vyplýva, že pokiaľ PO alebo FO hodlá
prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinná požiadať o vydanie koncesie živnostenský
úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
Oprávnenie
prevádzkovať živnosť (ďalej
len "živnostenské oprávnenie") vzniká
právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa
do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte
Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pri
koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
Na vydanie živnostenského oprávnenia v oblasti zasielateľstva je nutné splniť tieto základné
požiadavky:
o Odborná spôsobilosť pre zasielateľstvo  stredoškolské vzdelanie v odbore a 2 roky
praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná prax v
odbore .
o Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť,
ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu
života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.
o Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania
živnosti.
Najmä
je
oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým
územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.

Náležitosti žiadosti o koncesiu2
Slovenská fyzická osoba v žiadosti uvedie:
a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len "osobné údaje"), rodné
priezvisko, štátnu príslušnosť, 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 (ďalej len "identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e) miesto podnikania,
f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú.
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Slovenská právnická osoba v žiadosti uvedie:
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej
štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania,
d) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú.

Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie živnostenského listu alebo v ohlásení uvedie:
a) identifikačné údaje a ďalšie údaje
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu
príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na
území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a
údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania
živnosti,
2. ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko mimo
územia Slovenskej republiky a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má
oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, osoby alebo osôb, ktoré sú jej
štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e) adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej
zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
f) osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky
podniku zahraničnej osoby,
g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom
ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,
j) osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený.

Iné údaje k ohláseniu
o

Podmienka bezúhonnosti:

Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú okres narodenia, meno a priezvisko otca,
meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné
meno alebo pôvodné priezvisko osôb slovenskej štátnej príslušnosti, na ktoré sa podľa tohto
zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti. Pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi
Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný
príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v
ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite
najmenej šesť mesiacov.
o

Preukázanie užívania nehnuteľnosti:

Fyzická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto
podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby

oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby
alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,

Právnická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem
právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie
užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo
miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
o Úhrada správneho poplatku podľa predpisu.

Rozhodovanie o koncesii
Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné
podmienky na prevádzkovanie zasielateľstva.
Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve
podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky. Vo výzve určí
primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody,
môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť. Ak podnikateľ
odstráni nedostatky v určenej alebo predĺženej lehote,
živnostenský úrad
začne
prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni nedostatky v lehote, živnostenský úrad
konanie zastaví. Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
a výpisu z registra trestov.

Vydanie koncesnej listiny
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje:
a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje
týkajúce sa jeho osoby,
b) obchodné meno,
c) identifikačné číslo,
d) jeden predmet podnikania,
e) miesto podnikania,
f) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa
g) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti
požiadala na dobu určitú,
h) dátum vydania koncesnej listiny.
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
b) osobné údaje zodpovedného zástupcu,
c) jeden predmet podnikania,
d) podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti
e) doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti
požiadala na dobu určitú,
f) dátum vydania koncesnej listiny.

Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku
zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na
území Slovenskej republiky.

Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a
dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady
do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov
uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.

Zánik a zrušenie živnostenského oprávnenia
Živnostenské oprávnenie zaniká alebo sa ruší:
a) zánikom právnickej osoby,
b) uplynutím času , ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas ,
c) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
d) ak to ustanoví osobitný zákon (trestný zákon),
e) uplynutím lehoty povoleného prechodného pobytu alebo trvalého pobytu podnikateľa
alebo jeho zrušením,
f) ak podnikateľ o to sám požiada
Oprávnenie zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému
úradu.

