Žiadateľ: _________________________________________________________________________
Adresa: (meno a priezvisko, miesto trvalého bydliska, resp. uviesť obchodné meno, IČO)

Mestský úrad vo Svidníku
Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu
Ul. Sovietskych hrdinov 200
089 01 Svidník
VEC: Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
V zmysle § 12 b ods. 1 časti II A zákona číslo 219/1991 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov žiadam o vykonanie zápisu do evidencie samostatne
hospodáriaceho roľníka.
Osvedčenie žiadam vydať na dobu (uviesť dátum) od: ........................................ a to pre žiadateľa:
Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo: ..............................................................
...............................................................................................................................................
Obchodné meno, adresa, IČO: ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
Zdravotná poisťovňa: ........................................................ Číslo telefónu: ........................................
Činnosť SHR bude vykonávaná v katastrálnom území: ....................................................................
(uviesť parcelné čísla)
....................................................................
Predmet prevládajúcej činnosti:
(vypísať prevažujúcu činnosť napr. pestovanie obilnín, zeleniny, úprava poľnohospodár chov zvieratvypísať aký druh, služby a pod.)
a) rastlinná výroba: ........................................................................................................
b) živočíšna výroba: .......................................................................................................
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou: ...........................................................
......................................................................................................................................
d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, hospodárení v
lesoch: ........................................................................................................................
........................................................................................................
Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom:
a) podnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona
a mám pridelené IČO: .......................................................
b) nepodnikám
Dňa: _____________

____________________
podpis žiadateľa

Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 Zbierky zákonov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dávam svoj súhlas mestu Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník na
spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré boli získané na vymedzený účel pre vybavenie tejto žiadosti. Dotknutá
osoba udeľuje tento súhlas po dobu potrebnú pre spracovanie internej evidencie úradu a súčasne súhlasím
s výmazom osobných údajov pri likvidácií agendy.

_____________________
podpis dotknutej osoby
Prílohy k žiadosti:
 List vlastníctva resp. výpis z katastra nehnuteľnosti alebo iný doklad o vlastníctve pozemku alebo
nájomnú zmluvu o prenájme pozemku - pôdy, kde sa bude činnosť SHR vykonávať.
 Údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných
predpisov vyžadujú.
 Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 142 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch vo výške 6,50 EUR.
 Preukaz totožnosti (občiansky preukaz), ak má žiadateľ pridelené IČO, doložiť jeho kópiu.

