Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH
ROĽNÍKOV /SHR/
podľa §12b zákona č. 219/91 Zb, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov

Meno, priezvisko, titul:

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

Adresa trvalého bydliska:

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

Rodné číslo:

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

Obchodné meno (ak nie je totožné s menom a priezviskom SHR): ..........................................
.....................................................................................................................................................
Miesto podnikania (ak nie je totožné s adresou trv. bydliska): .................................................
......................................................................................................................................................
Prevládajúca činnosť (špecifikovať druh činnosti, resp. výkonov):
a) rastlinná výroba :

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

b) živočíšna výroba :

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

c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou :

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

d) iné výkony súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou :

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

...............................................................................................................................................
Výmera poľnohospodárskej pôdy:

vlastná ............................ k. ú. ..................................
prenajatá ......................... k. ú. ..................................

Osvedčenie žiadam vydať: na dobu určitú

od ........................... do ...........................

na dobu neurčitú od ..............................
Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie SHR podnikám / nepodnikám
živnostenského alebo obchodného zákona – pridelené IČO: ......................................

podľa

Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplatenie správneho poplatku podľa položky
142 písm. a) zákona číslo 232/1999 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Správny poplatok vo výške 6,50 € bol zaplatený v pokladni OcÚ Dolné Vestenice dňa: ..........

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), poskytuje Obci Dolné Vestenice ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných
údajov dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie
dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade
preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže
na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne
v súlade s ustanoveniami zákona.

V ................................................................

dňa ...........................................

..................................................
Podpis

Prílohy:
- ako vlastník pôdy: list vlastníctva, fotokópia katastrálnej mapy, výpis z pozemkovej
knihy
- ako nájomca: nájomná zmluva k nehnuteľnosti, kde sa bude činnosť vykonávať
osobitným oprávneným v zmysle § 12 zák. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
- doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
- za zmenu osobných údajov v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
1,50 €
- fotokópia IČO ( v prípade už prideleného )

