
 

....................................................................................................................................................... 

Meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska žiadateľa  
 
 
 

         Mestský úrad 
         odd. výstavby, ÚR a ŽP 
         Obchodná 1 
         064 01  Stará Ľubovňa 
 
Mesto:

Dátum:
 
VEC: 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) v zmysle zákona 
č. 219/1991 Zb. 
 
 Žiadam o zápis do evidencie SHR: 
 
Meno a priezvisko:   ............................................................................................ 

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

Adresa trvalého bydliska, PSČ: ............................................................................................ 

Zdravotná poisťovňa:   ............................................................................................ 

Telefónne číslo:   ............................................................................................ 

Obchodné meno SHR 

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

Adresa a výmera hospodárskej usadlosti: 

 

Prevažujúca činnosť SHR (vyznačiť len jednu prevažujúcu): 

a) rastlinná výroba 
b) živočíšna výroba 
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou 
d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou 

 
Výmera poľnohospodárskej pôdy: 

vlastná pôda 
 
..............................................................., č. parcely 

prenajatá pôda  ..............................................................., č. parcely 

 
  



 
Horeuvedený SHR prehlasuje, že ku dňu zápisu do evidencie pod horeuvedeným menom 

podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona: 
 

- áno a má pridelené IČO: .............................................. 
- nie 

 
 

 

V  zmysle  zákona  č.  18/20018  Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 
zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných  údajov a o voľnom pohybe takýchto  údajov – GDPR podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas 
Mestu Stará Ľubovňa so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti na účely 
vybavenia  žiadosti,  po  dobu  vybavenia  žiadosti,  resp.  po  dobu  platnosti  zmluvy  uzavretej  ako  výsledok 
vybavenia žiadosti v súlade s registratúrnym poriadkom Mesta. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        ....................................................... 

                    podpis žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- list vlastníctva,  resp. nájomná zmluva 
- doklad o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. zákon NR SR 

o správnych poplatkoch (úhrada v pokladni MsÚ) 
- pri vykonávaní činnosti SHR  v súvislosti so živočíšnou výrobou stanovisko príslušnej  

Regionálnej veterinárnej správy 
- fotokópia živnostenského listu (IČO) v prípade už prideleného 
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