MF AGRO s.r.o., č.d. 240, 906 33 Cerová
žiadateľ
Mesto Holíč
Bratislavská 5
90851 Holíč
Vec:
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) - PO
Podľa §12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení
neskorších predpisov týmto žiadam o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov:
Obchodná spoločnosť (názov) ........MF AGRO s.r.o.............................
Sídlo obchodnej spoločnosti ............Cerová.............................................
ulica: ........č.d..............................číslo: .........240.............
mesto/obec: .........Holíč........................................PSČ: 908 51
IČO : ......................51668092....................
Telefonický kontakt ........09049575560.......................................................
e-mail ........................................................................................................................................
web- stránka ...........................................................................................................................
Konateľ (štatutárny zástupca obchodnej spoločnosti) :
Meno, priezvisko, titul: ..............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................
Telefónny kontakt/e-mail: .........................................................................................................
Miesto podnikania (sídlo SHR): ...............................................................................................
Prevažujúca činnosť SHR (špecifikovať druh činnosti, vyznačiť len 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 ..................................................................
prenajatá pôda ......8110 m2.............................
Osvedčenie žiadam vydať:

na dobu určitú od .......................... do ...30.9.2028......
na dobu neurčitú od ......................................................

Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa
položky č. 142 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

..............................................
podpis žiadateľa
V Holíči, dňa ....15.8.2018..

Prílohy k žiadosti:
1. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) o vlastníctve alebo prenajatí pozemku
(list vlastníctva/nájomná zmluva), príp. iného dokladu oprávňujúceho SHR užívať
pozemok na účel uvedený v tejto žiadosti
2. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) o osobitnom povolení alebo oprávnení,
pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak
ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných
zariadeniach v pôde)
3. Fotokópiu dokladu (originál k nahliadnutiu) potvrdzujúceho pridelenie IČO (ak už
bolo pridelené)
4. Doklad o úhrade poplatku podľa položky č. 142 písm. a) Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.

Úhrada poplatku položky č. 142 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov :
1.) prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet mesta
č. SK45 0200 0000 0000 2002 8182 pod VS Vaše IČO, poštovým poukazom alebo
2.) v hotovosti do centrálnej pokladnice mesta Holíč

