
 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia 

k doručovaniu písomností a oznamovacej povinnosti pri zmene sídla 

spoločnosti 

 

 

Podľa Obchodného zákonníka je sídlom spoločnosti adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná  

v obchodnom registri. Ide o údaj, ktorý sa povinne zapisuje do obchodného registra. Sídlo 

spoločnosti sa považuje za zmenené až odo dňa zápisu zmeny do obchodného registra. 

 

Poznámka 

Na zmenu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri je potrebné 

vypracovať nasledovné dokumenty: 

 Rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia 

spoločnosti 

 Preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej má byť nové sídlo spoločnosti 

 Úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny 

 

Oznamovacia povinnosť pri zmene sídla spoločnosti tretím stranám 

Po vykonaní zápisu zmeny sídla do obchodného registra je nevyhnutné pre správne 

doručovanie písomností oznámiť zmenu sídla spoločnosti. Ide najmä o inštitúcie, ako sú: 

 

 Daňový úrad 

 Sociálna poisťovňa 

 Zdravotná poisťovňa 

 Obchodní partneri 

 Dopravný inšpektorát 

 

Oznámenie zmeny sídla spoločnosti daňovému úradu (finančnej správe) 

Daňovému úradu je spoločnosť povinná oznámiť zmenu svojho sídla v lehote do 30 dní od 

dňa zápisu zmeny do obchodného registra. V tejto lehote je  povinnosť predložiť 

daňovému úradu osvedčenie o registrácii (kartičku DIČ, IČ DPH) na vykonanie zmeny 

sídla. 
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Ak si daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny vykoná 

správca dane z úradnej moci. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti správca dane uloží 

pokutu vo výške od 30 eur. 

 

Poznámka 

 

Spoločnosť si môže svoju oznamovaciu povinnosť splniť voči daňovému úradu  na tlačive 

"Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie pre  daň z príjmov a daň z 

pridanej hodnoty", kde na tlačive vyznačí "Oznámenie zmeny týkajúcej sa identifikačných 

údajov" alebo na tlačive "Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR", ktoré sú zverejnené 

na  internetovej stránke  www.financnasprava.sk. 

 

Príklad 

Správca dane bude vykonávať daňovú kontrolu a zaslal oznámenie o výkone daňovej kontroly 

(ďalej „oznámenie“). Oznámenie zaslal na posledné známe sídlo právnickej osoby dňa 

9.1.2017. Poštový doručovateľ vrátil zásielku s poznámkou „Adresát neznámy“ dňa 

20.1.2017. 

Zmena sídla právnickej osoby bola zapísaná v obchodnom registri 19.1.2017. 

Nakoľko v čase doručovania došlo k zmene sídla spoločnosti (v čase expedície zásielky 

správca dane ešte nemal vedomosť o zmene sídla) hoci sa zásielka vráti z pošty s poznámkou 

adresát v odbernej lehote neprevzal alebo adresát neznámy, oznámenie sa považuje za 

doručené. V rámci zásady súčinnosti správca dane môže daňovému subjektu listom oznámiť 

skutočnosť, že sa daňová kontrola začala. 
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