.......................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa žiadateľa)

OBEC SOBOTIŠTE
Obecný úrad
906 05 Sobotište č.11

Vec:
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov
V zmysle zákona č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov žiadam o vydanie Osvedčenia
o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov:
Priezvisko a meno: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................... Rodné číslo: ....................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................................................................................
Miesto hospodárskeho dvora, pozemku: ......................................................................................
Vzťah k hospodárskym objektom, pozemkom: ...........................................................................
Výmera poľnohospodárskej pôdy:

vlastná pôda .................................................................
prenajatá pôda .................................................................

Deň začatia podnikania:

.........................................

Prevažujúca činnosť SHR (vyznačiť len prevažujúcu):
a) rastlinná výroba
b) živočíšna výroba
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou
SHR prehlasuje, že ku dňu zápisu do evidencie pod horeuvedeným menom podniká podľa
živnostenského alebo obchodného zákona:
 áno

a má pridelené IČO

 nie
Doba, na ktorú sa osvedčenie žiada: .........................................

................................................................
podpis žiadateľa

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka ( SHR )
Žiadateľ písomne oznámi na Obecnom úrade v Sobotišti ohlásenie činnosti samostatne
hospodáriaceho roľníka.
Prílohy :
* občiansky preukaz,
* pri podnikaní podľa živnostenského zákona živnostenský list,
* list vlastníctva pri preukázaní vlastníctva hnuteľného , alebo nehnuteľného majetku, alebo
nájomná zmluva
Správny poplatok (platí sa do pokladne OcÚ v Sobotišti)
Správny poplatok podľa položky 142 zákona č. 145/1995 Z . z. o správnych poplatkoch :
a/ vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi ............................... 6,50 eura
b/ zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení samostatne
hospodáriaceho roľníka......................................................................................... 1,50 eura

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 plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

