
 

Žiadateľ: ....................................................................................................................................... 

.. 

 

Obec Ruská Voľa nad Popradom 

Ruská Voľa nad Popradom 2 

065 42 Čirč 
 

 
Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) a žiadosť 

o zápis do evidencie SHR 
                 podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom 

podnikaní občanov 

 
Meno: ....................................... Priezvisko: ............................................................. Titl ........... 

Dátum narodenia: ...................................... Rodné číslo: ............................................................. 

Trvalé bydlisko: ulica: ................................................................. číslo: ...................................... 

obec: .............................................................................................. PSČ: ..................................... 
 

Adresa hospodárskej usadlosti (pokiaľ nie je totožná s adresou bydliska)
*
: 

ulica: .................................................................................... číslo: .............................................. 

obec: .............................................................................................. PSČ: ..................................... 

IČO: ......................................... Obchodné meno:........................................................................ 
(ak nie je totožné s menom a priezviskom SHR) 

Kontakt: tel.: .............................................. Email: ...................................................................... 

 

v súlade s § 12b zákona č. 219/1991 Zb. v platnom znení 
 

o h l a s u j e m 
 

tunajšiemu obecnému úradu, že dňa ......................... (Uviesť s vedomím, že lehota na vybavenie 

tejto žiadosti je ustanovená podľa správneho poriadku na 30 dní. Pokiaľ by deň začatia podnikateľskej 

činnosti predchádzal dátumu vydania osvedčenia, bude sa za deň začatia považovať až deň registrácie 

žiadosti) začnem vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka. (presne uveďte o akú 

činnosť ide) 
...................................................................................................................................................... 

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

výmera poľnohospodárskej pôdy
*
: vlastná ................................. m

2 

                                                         prenajatá ............................. m
2 

 

a     ž i a d a m 
 

Obecný úrad v Ruskej Voli nad Popradom o zapísanie do Evidencie samostatne 

hospodáriacich roľníkov vedenej na tunajšom obecnom úrade a následné vydanie osvedčenia. 

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom podnikám podľa 

živnostenského alebo obchodného zákona a mám pridelené IČO
*
: 

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

 
Správny poplatok vo výške 6,50 € bol uhradený dňa ..................... v hotovosti do pokladnice 

obecného úradu. (Potvrdenie obce) 

 

 

 



 

K žiadosti prikladám kolkovú známku v hodnote 3,00 EUR na úhradu správneho poplatku pre 

štatistický úrad za vydanie potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (ak Vám už bolo IČO 

pridelené, kolkovú známku neprikladajte). 

 

 

Ako dotknutá osoba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z .z.“) dávam týmto súhlas 

Obecnému úradu v Matysovej, aby spracoval moje osobné údaje – titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko, za účelom vydania osvedčenia o zapísaní do 

Evidencie SHR vedenej na tomto úrade.  

 

Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania mojich 

osobných údajov prevádzkovateľom. 

Som oboznámený s tým, že moje práva ako dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 

428/2002 Z. z. 

Beriem na vedomie možnosť odvolať súhlas v prípade zamietnutia žiadosti o vydanie 

osvedčenia. 

 

 

V ........................................ dňa ............................ 

 

 

.................................................. 
Podpis ( pečiatka ) 

 

 

 

 

Prílohy:  

1) doklad o osobitnom oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti 

podľa osobitných     predpisov vyžaduje  

a) Doklad o povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ je potrebný podľa § 7 ods.  31 pre 

predmet podnikania, ÁNO – NIE
*
  

b) Doklad o odbornej kvalifikácii, spôsobilosti alebo oprávnení vedúceho alebo iného 

pracovníka, pokiaľ je podľa §7 ods.4l pre podnikanie nevyhnutný, ÁNO-NIE
* 

*
 nehodiace sa prečiarknite 

 

2) občiansky preukaz  

3) fotokópia IČO ( v prípade, že už bolo pridelené) 

4) list vlastníctva ( nájomná zmluva) 

 


	fill_1: 
	Meno: 
	Priezvisko: 
	Titl: 
	Dátum narodenia: 
	fill_6: 
	Trvalé bydlisko ulica: 
	fill_8: 
	obec: 
	fill_10: 
	ulica: 
	fill_12: 
	obec_2: 
	fill_14: 
	Obchodné meno: 
	Kontakt tel: 
	Email: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	živnostenského: 
	fill_15: 
	Text1: 


