Žiadateľ: ..............................................................................................................................................
trvalé bydlisko: ....................................................................................................................................
tel. č.: ..................................................
rodné číslo: .........................................
Mestský úrad
Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Štúrova ulica č. 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
Podľa § 12 b ods. 1 zákona číslo 105/1990 Zb. v neskoršom znení žiadam o zápis do evidencie
samostatne hospodáriacich roľníkov mesta Liptovský Mikuláš.
Obchodný názov a sídlo SHR: ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Predmet činnosti:
a) rastlinná výroba ..............................................................................................................................
b) živočíšna výroba ............................................................................................................................
c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou .................................................................................
.............................................................................................................................................................
d) iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, hospodárení v lesoch ................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie pod hore uvedeným menom:1)
a) podnikám podľa živnostenského alebo obchodného zákona a mám pridelené IČO .......................
b) nepodnikám.
Prílohy k žiadosti:
1. Doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 6,50 €.
2. Údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitých
predpisov vyžadujú.
3. List vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad o vlastníctve pozemku,
na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná.
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje Mestu Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti
uvedených osobných údajov a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento
súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany mesta. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania
preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Mesto týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude
spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; a uvedomujem si právne následky v prípade
zistenia nepravdivosti údajov uvedených na žiadosti.

V Liptovskom Mikuláši dňa ....................................
.........................................
podpis žiadateľa
1)

nehodiace sa prečiarknite

