
Žiadateľ ..................................................................................................  Adresa ........................................................... 

................................................................................................................   Tel.kontakt: ...................................................  

V Lipníkoch  ......................................... 

Obec Lipníky 
Lipníky 100 
082 12  Lipníky 

 

VEC 
 ŽIADOSŤ O  ZÁPIS DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA (SHR)  

 

Podľa § 12 b odseku 1 časti II A zákona číslo 219/1991 Zb. žiadam o zápis do evidencie samostatne 

hospodáriacich roľníkov Obce Lipníky: 

Priezvisko a meno, titul: ...............................................................................................................  

Rodné číslo: ............................................. Zdravotná poisťovňa ................................................  
Adresa bydliska - obec: ...............................................................       PSČ ..................................                                  

       ulica    .............................................................       číslo .................................. 

 Obchodný názov SHR: .................................................................................................................. 

Činnosť SHR (vyznačiť  a uviesť konkrétnu činnosť): 
a) rastlinná výroba - ....................................................................................................  
b) živočíšna výroba - ................................................................................................... 
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou - .................................... 

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

hospodárením v lesoch (uviesť o aké ide) ............................................................. 
................................................................................................................................... 

Činnosť bude vykonávaná od: ................................................................................................................ 
Miesto vykonávania činnosti:   ..................................................... parc. č. pozemku ............................ 

Osobitné povolenia: ................................................................................................................................. 

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom: 1) 
a) podnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám pridelené IČO ........................, 

b) nepodnikám. 

 
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) poskytuje súhlas Obci Lipníky, Lipníky 100, 082 12  Kapušany, IČO: 00690490 

(ďalej aj „prevádzkovateľ“) so spracúvaním  poskytnutých  vyššie uvedených osobných údajov na  účel  vybavenia predmetnej 

žiadosti. Osobné údaje budú poskytnuté  oprávneným subjektom  v súlade s § 10 ods. 2 zákona  č. 122/2013 Z. z. na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu. Tento súhlas udeľujem po dobu vybavenia tejto žiadosti a po dobu trvania 

preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek 

písomne odvolať. 
 



Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa položky 142 písm. a) 

zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 Eur.  
Poplatok zaplatený dňa ................................., číslo dokladu ......................... . 

 

 
Prílohy: 

1. Doklad o osobitnom oprávnení alebo povolení (fotokópia IČO) 
2. List vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľnosti alebo iný doklad 

o vlastníctve pozemku, na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná 

(predložiť) 

 

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

1) nehodiace sa preškrtnite 


