Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka
Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vydanie osvedčenia, zmeny
osvedčenia

•
•
•
•

•
•
•
•

Obec Danišovce vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území mesta podľa
zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov.
Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba,
ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:
rastlinnej výroby,
živočíšnej výroby,
rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením
v lesoch a na vodných plochách).
K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie obce Danišovce fyzická
osoba doloží:
fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského
alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,
občiansky preukaz
doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí
s vykonávanou činnosťou,
iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.
Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia)
podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka je poľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €.
Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Krajská správa
Štatistického úradu SR v Košiciach, Werferova 3.

Žiadateľ ...........................................................................................................................................
Adresa ..................................................................................................................................................
V Danišovciach

VEC
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie obce Danišovce
Podľa § 12 b odseku 1 časti II A zákona číslo 219/1991 Zb. ohlasujem na zápis do
evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov obce Danišovce:
Priezvisko a meno, titul: .............................................................................................
Rodné číslo: .................................................................................
Adresa bydliska .....................................................................................................
Obchodný názov SHR: ...................................................................................................
Činnosť SHR (uviesť konkrétnu činnosť):
a) rastlinná výroba .....................................................................................................................
b) živočíšna výroba .....................................................................................................................
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou ......................................................
d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, hospodárením v lesoch
..................................................................................................................................................
Činnosť bude vykonávaná od:
Miesto vykonávania činnosti:

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

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom:
a) podnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám pridelené IČO
...............................................,
b) nepodnikám.
Ohlásenie zápisu do evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa
položky 142 písm. a) zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vo výške 6,50 €. Poplatok zaplatený dňa ........................, potvrdenka
číslo.........................

...........................................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
1. občiansky preukaz
2. fotokópia živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo
obchodného zákona a má pridelené IČO,
3. doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí
s vykonávanou činnosťou,
4. iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje
5. doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50€ podľa zákona č.150/1995 Z.z.

ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Trieda poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, chov rýb
Výber položiek číselníka (OKEČT4)
KÓD

Názov položky

01110
01120

Pestovanie obilnín a kultúrnych plodín i.n.
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pest. škôlok
(pestovanie zeleniny, pestovanie a zber húb, pestovanie kvetín a okrasných
drevín)
Pestovanie zeleniny
Pestovanie a zber húb
Pestovanie kvetín
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
Pestovanie ovocia a orechov
Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia
Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
Chov ošípaných
Chov hydiny
Chov iných zvierat
Chov drobných hospodárskych zvierat (včely, králiky....)
Chov kožušinových zvierat (norky, líšky.....)
Chov domácich zvierat
Chov cudzokrajných zvierat
Chov laboratórnych zvierat
Chov zveriny
Chov iných zvierat
Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)
Služby spojené s pestovaním plodín, krajinné záhradníctvo
Služby v chovateľstve okrem veterinárnych služieb
Lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb
Pestovanie lesa a ťažba dreva
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Rybolov
Chov rýb

01121
01122
01123
01130
01131
01132
01210
01220
01230
01240
01250
01251
01252
01253
01254
01255
01256
01259
01300
01410
01420
01500
02010
02020
05010
05020

