
Žiadateľ /meno, priezvisko, adresa, telefón/

Obec Úľany nad Žitavou
Obecný úrad – evidencia SHR
Hlavná 51
941 03 Úľany nad Žitavou

Vec: Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v z.n.p.

Meno, priezvisko, titul: 

Adresa trvalého pobytu: 

Rodné číslo: 

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

Miesto podnikania (ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu): 

Prevládajúca činnosť (špecifikovať druh činnosti, resp. výkonov): 

   

       

   

       

   

       

rastlinná výroba :

živočíšna výroba :

rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou :



   

       

Výmera poľnohospodárskej pôdy:  m2 

- vlastná  m2   k. ú. Úľany nad Žitavou 

- prenajatá  m2    k. ú. Úľany nad Žitavou

Osvedčenie žiadam vydať:   

          do 

    

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie SHR 

podľa živnostenského alebo obchodného zákona – pridelené IČO: 

Svojim  podpisom  potvrdzujem,  že  súhlasím  podľa  ustanovenia  §  13  ods.  1  písm.  e)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby Obec Úľany nad Žitavou,
Obecný úrad Úľany nad Žitavou,  Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou,  použila  moje
osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom vybavenia tejto žiadosti
odo dňa udelenia tohto súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm e) zákona o ochrane
osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných údajov musia byť
osobné  údaje  uchovávané  vo  forme,  ktorá  umožňuje  identifikáciu  dotknutej  osoby
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

V Úľanoch nad Žitavou dňa 

__________________________ 
podpis žiadateľa 

Prílohy: 
- ako nájomca: nájomná zmluva k nehnuteľnosti, kde sa bude činnosť vykonávať 
osobitným oprávneným v zmysle § 12 zák. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

na dobu určitú od

na dobu neurčitú od

iné výkony súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou :

podnikám nepodnikám
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