žiadateľ
Mesto Holíč
Bratislavská 5
90851 Holíč
Vec:
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
Podľa §12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení
neskorších predpisov týmto žiadam o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov:
Meno, priezvisko, titul: ..............................................................................................................
Rodné číslo: .................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................
ulica: ........................................

číslo: ........................................

mesto/obec: .............................

PSČ: ........................................

Telefónny kontakt/e-mail: .........................................................................................................
Zdravotná poisťovňa: ................................................................................................................
Obchodné meno: ........................................................................................................................
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 ...............................................................
Osvedčenie žiadam vydať:

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

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie SHR pod vyššie uvedeným obchodným menom
podnikám / nepodnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám / nemám
pridelené IČO: .........................

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 vo výške 6,50 Eur.

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

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.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov - Súhlas dotknutej osoby
(len pri žiadosti fyzickej osoby, ktorá nemá pridelené IČO)

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

Súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa
záznamu „Informácie pre dotknutú osobu“

dávam
súhlas na spracúvanie osobných údajov, v rozsahu :
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................
Trvalé bydlisko: ........................................................................................................................
Doručovacia adresa: .................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................... rodné číslo ......................................................
Č. OP: .......................................................................................................................................
Telefón: ............................................................mail ..................................................................

Mestu Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč (ďalej len „Mesto Holíč“),
IČO: 00 309 541
Tel: 034/321 05 11
Sprostredkovateľ: Mgr. Peter Irša, oddelenie právne a správy majetku, tel. 034/3210533
Zodpovedná osoba: Mgr. Romana Fondrková, tel. č. 034/321 05 30
na účel :vydanie rozhodnutia SHR a zaradenie do evidencie SHR
Doba uloženia osobných údajov podľa Registratúrneho poriadku Mesta Holíč
rokov.

je
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Tieto údaje budú poskytnuté týmto inštitúciám:
- Správca IS Mesta Holíč, pracovníci finančného odd. Mesta Holíč, oprávnené orgány
štátu (Finančná správa, Štatistický úrad, Sociálna poisťovňa), hlavný kontrolór
Vyhlasujem, že súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujem Mestu Holíč vážne,
slobodne a na základe vlastnej vôle.
V Holíči dňa

.........................................................
podpis dotknutej osoby

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU K SÚHLASU
poskytnuté mestu Holíč pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením
súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
Mesto Holíč je povinné pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie
o:
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,
- práve na opravu osobných údajov,
- práve na vymazanie osobných údajov,
- práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve na prenosnosť osobných údajov,
- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- práve o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou
požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je
dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia
osobných údajov,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28
ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne mesto Holíč dotknutej osobe informácie o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných
údajov pre dotknutú osobu.
Mesto Holíč je povinné poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných
údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude ďalej spracovávať
osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže mesto
Holíč účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
Práva a povinnosti subjektov označených v súhlase dotknutej osoby sa ďalej riadia zákonom
č, 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V Holíči dňa

.........................................................
podpis dotknutej osoby

