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OHLÁSENIE – SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK 

podľa ust. § 12b ods. 1 a nasl. zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

 
 

A. Žiadateľ: 
(Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o zápis do 
evidencie/zmenu údajov v evidencii 
samostatne hospodáriacich roľníkov – SHR) 

 
Meno a priezvisko: 
Kliknutím zadáte text. 
 
Rodné číslo: 
Kliknutím zadáte text. 
 
Adresa trvalého pobytu: 
Kliknutím zadáte text. 
 
Telefón: Kliknutím zadáte text.   E-mail: Kliknutím zadáte text. 
 
B. Žiadam o/ohlasujem: 
 

☐ Zápis do evidencie  SHR (6,50 EUR1) ☐ Zmenu údajov v evidencii SHR (1,50 EUR2) 

 
C. Osobitné oprávnenie alebo povolenie: 
 
Na výkon mojej činnosti sa vyžaduje/nevyžaduje osobitné oprávnenie alebo povolenie. 
 
(v prípade, ak sa na výkon činnosti žiadateľa vyžaduje osobitné povolenie alebo oprávnenie, žiadateľ je 
ho povinný priložiť v prílohe k tomuto ohláseniu) 

 
D. Údaje, ktoré sú predmetom zmeny 
 
Žiadam o evidenciu zmeny vyberte položku. na Kliknutím zadáte text. 
 
(žiadateľ vypĺňa len v prípade, ak žiada o zmenu údajov v evidencii SHR) 

 
E. Prílohy: 
 
Žiadateľ je povinný predložiť nasledovné prílohy: 
1. Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze 
2. Originál alebo úradne overenú fotokópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného 

dokladu preukazujúceho užívacie právo k pozemku, na ktorom žiadateľ realizuje 
poľnohospodársku výrobu 

3. Potvrdenie o uhradení správneho poplatku (6,50 eur za zápis; 1,50 eur za zmenu údajov) 
4. Osobitné oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti (len ak sa vyžaduje) 

Dátum: Kliknutím zadáte dátum. 
 
 
 
 

 
1 Položka 142a Sadzobníka správnych poplatkov 
2 Položka 142b Sadzobníka správnych poplatkov 

Odtlačok pečiatky (vyplní úrad): 

............................................................ 
podpis žiadateľa 



  

 
 

F. Súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa 
s Podmienkami ochrany súkromia zverejnenými na adrese webového sídla Prevádzkovateľa. 
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných 
údajov podľa čl. 21 GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na 
účely, ktoré sú založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane 
profilovania. V každom prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných 
údajov na účely priameho marketingu. 
 
 
V Bratislave, dňa: Kliknutím zadáte dátum. 
 
 
 
 
 

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


