
___________________________________________________________________________
/meno, priezvisko a   adresa žiadateľa/

                                                                                                                                                       

V Nesluši dňa   ................................... Obec  Nesluša
Obecný úrad

            023 41 Nesluša 978

Vec:  Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho 
roľníka /SHR/ podľa zákona č. 219/1991 Zb.
                                            

Žiadam  Vás  o  vydanie  osvedčenia  na  vykonávanie  poľnohospodárskej   činnosti

v zmysle  §  12  a/  zák.  č.  219/1991  Zb.  a  zápis  do  evidencie   samostatne  hospodáriacich

roľníkov na území obce Nesluša.

Meno a priezvisko, titul : ...........................................................................................................

Rodné číslo: .................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska: .........................................................................................................

Telefón/ e-mail : ..........................................................................................................................

Miesto podnikania: .....................................................................................................................
/sídlo hospodárskej usadlosti, ak nie je totožné s adresou trvalého bydliska SHR/

Obchodné meno SHR: ...............................................................................................................
/ak nie je totožné s menom a priezviskom SHR/

Výmera poľnohospodárskej pôdy: vlastná pôda ........................................................
prenajatá pôda .....................................................

                                  
Prevažujúca činnosť SHR /vyznačiť jednu prevažujúcu/:
a/  Rastlinná výroba
b/  Živočíšna výroba
c/  Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
d/  Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
e/  Iné výkony

Dátum zahájenia činnosti SHR:  ...............................................................................................



Súčasne prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti 

1) podnikám na základe živnostenského listu a mám pridelené IČO : .................................

2)  nepodnikám  na základe živnostenského listu a nemám pridelené IČO.

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

Správny poplatok vo výške  6,50 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších  predpisov  a podľa  sadzobníka  správnych  poplatkov  časť  VIII.  som  uhradil/a
dňa ............................................................................................................................... .

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

K žiadosti je potrebné priložiť:
- zoznam čísiel listov vlastníctva  vlastnej poľ. pôdy , resp. nájomnú zmluvu 
- v hotovosti uhradiť správny poplatok vo výške 6,50 EUR
- doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu 

činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje

Upozornenie:
Žiadateľ, ako dotknutá osoba v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej

len „zákon“ ) poskytuje Obci Nesluša ako prevádzkovateľovi  súhlas so spracovaním všetkých v tejto listine
a požadovaných prílohách uvedených osobných údajov 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 vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať  v súlade s ustanoveniami
zákona.


