
Meno, priezvisko, adresa žiadateľa:  
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
        Obec Fiľakovské Kováče 
        Fiľakovské Kováče 275 
        986 01   Fiľakovo 
 
 
Vec 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 
(SHR)  
 
 V zmysle zákona č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2011 čl. 9 Evidencia samostatne hospodáriacich 
roľníkov, Vás týmto žiadam o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich 
roľníkov. 
 
Meno, priezvisko, obchodné meno: ....................................................................................................... 
 
Rodné číslo: .....................................................  IČO: ......................................................... 
 
Trvalé bydlisko (ulica, č. domu, obec, PSČ):  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Doručovacia adresa (v prípade, že je iná ako vyššie uvedená):  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Obchodný názov SHR: .......................................................................................................................... 
 
Miesto vykonávania činnosti, ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska SHR:  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Doplňujúce údaje/kontakt – tel. č., e-mail : ........................................................................................... 
 
Zdravotná poisťovňa : ........................................................................................................ 
 
Prípadné údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení (1): ................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Vzťah k hospod. objektom, pozemkom: ............................................................................................... 
 
Výmera poľnohospodárskej pôdy/vlastná pôda m2: ..................... prenajatá pôda m2: ......................... 
 
Predmet činnosti SHR (vyznačiť a uviesť konkrétnu činnosť) (2):  
 

a) rastlinná výroba ......................................................................................................................... 



 
b) živočíšna výroba ........................................................................................................................ 

 
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou ............................................................. 

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

d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, hospodárením v lese (uviesť 
o aké ide)  
 
.................................................................................................................................................... 

 
Dátum začatia činnosti/deň zápisu do evidencie: ....................................... 
!!! Uviesť s vedomím, že lehota na vybavenie tejto žiadosti je ustanovená podľa správneho poriadku 
na 30 dní. Pokiaľ by deň začatia podnikateľskej činnosti predchádzal dátumu vydania osvedčenia, 
bude sa deň začatia považovať až dňom registrácie žiadosti.  
 
Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom:  

a) podnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám pridelené  
IČO ................................. 

b) nepodnikám 
 
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov. 
Pri zmene, zániku skutočností vedených v evidencii ako aj pri ukončení svojej poľnohospodárskej 
výroby je SHR povinný oznámiť Obci Fiľakovské Kováče túto skutočnosť do 15 dní. (3) 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Fiľakovských Kováčoch, dňa .....................                  ........................................................ 

podpis žiadateľa 
 
 
K žiadosti je potrebné pripojiť:  

• list vlastníctva, resp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti (v ktorej sa bude činnosť vykonávať)  
• osobitné oprávnenie alebo povolenie v zmysle § 12 zák. č. 219/91 Zb. 

 
Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa položky 

142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 
6,50 €. (4) 
 
Poplatok zaplatený dňa ................................................. . 
 
__________________________________ 
(1) Zákon č. 105/1990 Zb., § 12b ods. 2 o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení 
(2) Vyhláška č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností 
(3) Zákon č. 105/1990 Zb., §12b ods. 3 o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení 
(4) Zákon č. 145/1995 Z. z. Pol. 142 písm. a) o správnych poplatkoch v platnom znení  
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