
 

 

 

 

   

Likvidácia teraz 

 

 

Likvidácia od 01.10.2020 

 

 

Vstup do 

likvidácie 

Spoločnosť vstupuje do likvidácie 

ku dňu svojho zrušenia, a to na 

základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia.  

Spoločnosť vstupuje do likvidácie až 

zápisom likvidátora do obchodného 

registra 

 

 

Vymenovanie 

likvidátora 

Likvidátora vymenúva valné 

zhromaždenie súčasne 

s rozhodnutím o zrušení 

spoločnosti.  

Likvidátor nemusí byť ustanovený 

súčasne s rozhodnutím o zrušení 

spoločnosti. Spoločnosť môže 

ustanoviť likvidátora aj neskôr, avšak 

najneskôr do 60 dní od zrušenia 

spoločnosti. V opačnom prípade 

ustanoví likvidátora súd. 

 

Preddavok na 

likvidáciu 

0,- EUR 1.500,- EUR 

 

Preddavok musí byť zložený do 

úschovy notára, a to ešte pred zápisom 

likvidátora do obchodného registra.  

 

Odmena 

likvdátora 

 

 

min. 33,19 EUR 

V praxi, najmä v prípadoch, keď 

likvidátorom je konateľ 

spoločnosti sa likvidátorovi žiadna 

odmena nevypláca. 

 

Okrem preddavku má likvidátor nárok 

aj na paušálne odmeny za jednotlivé 

úkony, napr. 300,- EUR za zverejnenie 

oznámenia o vstupe spoločnosti do 

likvidácie a výzvy na prihlásenie 

pohľadávok, 300,- EUR za zverejnenie 

prvého vyhotovenia konečnej správy o 

priebehu likvidácie a návrhu na 

rozdelenie likvidačného zostatku, 

taktiež na odmenu z hodnoty 

uspokojených peňažných pohľadávok. 

 

Súdny 

poplatok za  

zápis likvidácie 

 

66,- EUR* 

 

99,50 EUR* 

Vyšší poplatok za zápis likvidátora do 

obchodného registra. 

Oznámenie 

o vstupe do 

likvidácie 

a výzva na 

prihlásenie 

pohľadávok 

 

Likvidátor zverejní oznámenie 

o vstupe do likvidácie 

v Obchodnom vestníku spolu 

s výzvou na prihlásenie 

pohľadávok veriteľov. 

Súd môže nariadiť, aby výzva 

likvidátora bola zopakovaná, a to 

najmä v prípade, ak dôjde k zmene 

v osobe likvidátora. 

 

 

 

http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_zalozenie-sro_kompletne-zalozenie-sro
http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_zalozenie-sro_kompletne-zalozenie-sro
http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_zalozenie-as-ks-vos-a-druzstva
http://www.sroonline.sk/nase-sluzby_zalozenie-as-ks-vos-a-druzstva


 

 

Zoznam 

pohľadávok 

a zoznam 

majetku 

Netreba vypracovať a uložiť do 

zbierky listín. 

 

Likvidátor vyhotoví základný zoznam 

prihlásených pohľadávok a základný 

zoznam majetku spoločnosti, ktoré do 

30 dní uloží do zbierky listín 

príslušného obchodného registra.   

Minimálna 

dĺžka trvania 

likvidácie 

Likvidáciu možno ukončiť po 

uplynutí 3 mesiacov odo dňa 

zverejnenie výzvy likvidátora 

v Obchodom vestníku. 

 

Ukončenie likvidácie bude možné 

najskôr 6 mesiacov po oznámení 

o vstupe spoločnosti do likvidácie.  

Ukončenie 

likvidácie 

 

Likvidátor zostaví účtovnú 

závierku, konečnú správu 

o priebehu likvidácie a návrh na 

rozdelenie likvidačného zostatku. 

 Likvidátor je povinný bez odkladu 

zverejniť oznámenie o zostavení 

účtovnej závierky, konečnej správy 

o priebehu likvidácie a návrhu na 

rozdelenie likvidačného zostatku.  

    

  

Vyžiadanie 

súhlasov 

správcov daní 

a Sociálnej 

poisťovne 

Likvidátor vyžiada súhlasy 

správcov daní: daňového a colného 

úradu, ako aj obce (v Bratislave 

aj súhlas mestskej časti). 

Súhlas Sociálnej poisťovne sa 

vyžaduje, len ak spoločnosť je 

vedená v zozname dlžníkov 

Sociálnej poisťovne. 

Súhlasy správcov daní netreba 

vyžiadať. 

 

Výmaz 

z obchodného 

registra 

 

 Ak spoločnosť mala daňový 

nedoplatok alebo daňovú kontrolu, 

k návrhu treba priložiť vyhlásenie o 

neexistencii daňového nedoplatku 

alebo o ukončení daňovej kontroly.  

*V prípade elektonického podania je súdny poplatok polovičný. 

 

 

 

 

 

 

 


