
Žiadateľ – meno, priezvisko, (názov a sídlo organizácie, IČO): ........................................................................

................................................................................................................ Tel.číslo: .......................................

Adresa: ...................................................................................................... E-mail: ..............................................

- prezentačná pečiatka – Obec Krásno
                                   Obec Krásno

                                                Obecný úrad č. 68
                                                958 43

        V Krásne,  dňa: .......................................

 
 Vec :  Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/.

Obchodné meno (ak nie je totožné s menom a priezviskom SHR):  ...............................................

Miesto podnikania (ak nie je totožné s adresou trv. bydliska):  .................................................

Prevládajúca činnosť (špecifikovať druh činnosti, resp. výkonov):

a) rastlinná výroba (0111-0113)   .........................................................................................  

b) živočíšna výroba (0121-0125)  ........................................................................................

c) rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou (0130)  .....................................................

d) iné výkony súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (0141-0142)   .............................

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

Výmera poľnohospodárskej pôdy:    vlastná ............................  k. ú. ..................................

                                                              prenajatá .........................  k. ú. ..................................

Osvedčenie žiadam vydať:  na dobu určitú     od ........................... do ...........................
                                            
                                             na dobu neurčitú od ..............................

Prehlasujem, že ku dňu zápisu do evidencie SHR podnikám/nepodnikám podľa živnostenského alebo
obchodného zákona (pridelené IČO: ...........................).

V ................................................................    dňa  ...........................................

                                                                                               
                                                                                                     ..................................................
                                                                                                                       podpis



Prílohy:  

- list vlastníctva, resp. nájomná zmluva
- správny poplatok 6,50 € v hotovosti do pokladne alebo bankovým prevodom :
  IBAN : SK64 5600 0000 0091 0094 1001.

ODVETVOVÁ  KLASIFIKÁCIA  EKONOMICKÝCH  ČINNOSTÍ

Trieda poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, chov rýb

Výber položiek číselníka (OKEČT4)

KÓD             Názov položky

01110            Pestovanie obilnín a  kultúrnych plodín i.n.
01120            Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a  produktov pest. škôlok
                      (pestovanie zeleniny, pestovanie a  zber húb, pestovanie kvetín a  okrasných   drevín)
01121            Pestovanie zeleniny
01122            Pestovanie a  zber húb
01123            Pestovanie kvetín
01130            Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a  korenia
01131            Pestovanie ovocia a  orechov
01132            Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a  korenia
01210            Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01220            Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a  mulíc
01230            Chov ošípaných
01240            Chov hydiny
01250            Chov iných zvierat
01251            Chov drobných hospodárskych zvierat (včely, králiky....)
01252            Chov kožušinových zvierat (norky, líšky.....)
01253            Chov domácich zvierat
01254            Chov cudzokrajných zvierat
01255            Chov laboratórnych zvierat
01256            Chov zveriny
01259            Chov iných zvierat
01300            Pestovanie plodín kombinované s  chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)
01410            Služby spojené s  pestovaním plodín, krajinné záhradníctvo
01420            Služby v  chovateľstve okrem veterinárnych služieb
01500            Lov, odchyt zveri a  odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb
02010            Pestovanie lesa a  ťažba dreva
02020            Služby v  rámci lesníctva a  ťažby dreva
05010            Rybolov
05020            Chov rýb
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