…...........................................................................................................................................................
( žiadateľ , adresa )

Obec Solčany
Obecný úrad
Hviezdoslavova 50
95617 Solčany
V Solčanoch, ….......................
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( SHR )
podľa zákona č. 219/91 Zb. 12B a 12c o súkromnom podnikaní občanov a podľa § 46 zákona
č.72/1967 Zb. o správnom konaní

Meno, priezvisko :
Rodné číslo :
Adresa bydliska :
Obchodné meno :
Sídlo podnikania :
Predmet činnosti :
Dátum zahájenia činnosti SHR :
IČO ( ak je pridelené ) :
Kód činnosti ( zoznam viď druhá strana ) :
Žiadateľ sa pri ohlásení preukáže :
1.vlastník pôdy resp. inej nehnuteľnosti listom vlastníctva
2.nájomca pôdy resp. inej nehnuteľnosti nájomnou zmluvou
3.osobitným oprávnením v zmysle zákona 219/91 Zb.
4.zaplatením správneho poplatku v sume 6,50 €
Zároveň prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o zápis do evidencie SHR pod uvedeným menom
nepodnikám podľa živnostenského zákona alebo obchodného zákona .
V zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam
svoj súhlas Obci Solčany, Obecný úrad, Hviezdoslavova 50 na spracovanie mojich osobných údajov na účel
evidencie vydaných osvedčení SHR .

Podpis žiadateľa :

Ekonomické činnosti v poľnohospodárstve
Pestovanie plodín, chov zvierat a služby s tým súvisiace, poľnohospodárske činnosti vylučujú akékoľvek
spracovanie poľnohospodárskych produktov okrem tých, ktoré sú nehyhnutné na prípravu pre primárne trhy.
Rovnako sú vylúčené stavebné práce ako terasovanie pôdy, kanalizácia, práce spojené s marketingom .
Kód

Názov činnosti

01
01.1
01.11
01.13
01.19
01.2
01.3
01.4
01.41
01.42
01.43
01.45
01.46
01.47
01.49
01.49.1
01.49.2
01.49.3
01.49.4
01.49.5
01.49.9
01.5
01.6
01.7
02
02.1
02.2
02.3
02.4
03

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Pestovanie netrvácnych plodín
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
Pestovanie trvácnych plodín
Rozmnožovanie rastlín
Chov zvierat
Chov dojníc
Chov ostatného dobytka a byvolov
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
Chov oviec a kôz
Chov ošípaných
Chov hydiny
Chov iných zvierat
Chov hospodárskych zvierat
Chov kožušinových zvierat
Chov domácich neúžitkových zvierat
Chov zveriny
Chov laboratórnych zvierat
Chov iných drobných hospodárskych zvierat
Zmiešané hospodárstvo
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody
Lov, odchyt a súvisiace služby
Lesníctvo a ťažba dreva
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Ťažba dreva
Zber divorastúceho materiálu ( okrem dreva )
Služby poskytované v lesníctve
Rybolov a akvakultúra

