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

Obec Nemcovce
Obecný úrad Nemcovce 27
086 12 Kurima
V Nemcovciach dňa: ...........................
VEC
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Nemcovce
Podľa § 12 b odstavca 1 časti II A zákona číslo 219/1991 Zb. ohlasujem na zápis do evidencie
samostatne hospodáriacich roľníkov obce Nemcovce
Priezvisko a meno, titul: .............................................................................................................
Rodné číslo: ...............................................................................................................................
Adresa bydliska – obec, súp. č. :....................................................... PSČ ...............................
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: .....................................................................................................
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.
Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa položky 142
písm. a) zákona číslo 232/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo
výške 6,50 €. Poplatok zaplatený dňa ........................, potvrdenka číslo.........................
Prílohy:
...........................................................
podpis žiadateľa
1)

nehodiace sa preškrtnite

Osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka
Obec Nemcovce vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území obce podľa
zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov.
Do evidencie samostatne hospodariacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá
vykonávaná činnosť v oblasti:
 rastlinnej výroby,
 živočíšnej výroby,
 rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
 iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením
v lesoch a na vodných plochách).
K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Obce Nemcovce fyzická osoba
doloží:
 fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo
obchodného zákona a má pridelené IČO,
 doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou
činnosťou,
 iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.
Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov podlieha zaplateniu
správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 232/1999 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka je poplatok
1,50 €.
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