
 
    O b e c  B z i n c e  p o d  J a v o r i n o u
             OBECNÝ ÚRAD  916 11    BZINCE POD JAVORINOU 348

 
 
 
 
 
 
Vec: Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
(SHR)
 

Podľa §12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších
predpisov týmto žiadam o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov:

 
Meno, priezvisko, titul: ..............................................................................................................      
Rodné číslo: .................................................................................................................................                  
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................
ulica: ........................................                            číslo: ........................................
mesto/obec: .............................                            PSČ: ........................................
Telefónny kontakt/e-mail: .........................................................................................................
Zdravotná poisťovňa: ................................................................................................................
Obchodné meno: ........................................................................................................................
Miesto podnikania (sídlo SHR): ...............................................................................................
Prevažujúca činnosť SHR (špecifikovať druh činnosti, vyznačiť len  prevažujúcu):

a)      rastlinná výroba ................................................................................................................
b)      živočíšna výroba ..............................................................................................................
c)      rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou ...................................................

..........................................................................................................................................
d)     iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou .....................................

..........................................................................................................................................
Výmera poľnohospodárskej pôdy:              vlastná pôda ..................................................................        
              prenajatá pôda ...............................................................    
Osvedčenie žiadam vydať:                            na dobu určitú od .......................... do ..........................
                            na dobu neurčitú od ......................................................
Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie SHR pod vyššie uvedeným obchodným menom podnikám /
nepodnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám / nemám  pridelené IČO:
.........................
 
             

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.



Informácie o spracúvaní  osobných údajov prevádzkovateľom sú vám k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie , ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.
 
 

                                                                              ..............................................
                                                                                       podpis žiadateľa
 
V Bzince pod Javorinou , dňa .........................
 
Prílohy k žiadosti:
 

1. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list
vlastníctva/nájomná zmluva), príp. iného dokladu oprávňujúceho SHR užívať pozemok na účel
uvedený v tejto žiadosti

2. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa
k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na
poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde)

3. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) potvrdzujúceho pridelenie IČO (ak už bolo pridelené)
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