Usmernenie k prideľovaniu IČO
samostatne hospodáriacim roľníkom.
Povoľovanie činnosti SHR a vydávanie "Rozhodnutí o zápise do evidencie SHR" je plne v
právomoci obce/mesta v zmysle zákona 219/1991 z.z. v znení neskorších predpisov.
Príslušné pracovisko Štatistického úradu SR nie je oprávnené kontrolovať na základe čoho
bolo osvedčenie vydané, len akceptuje rozhodnutie vydané obcou/mestom a pridelí
identifikačné číslo organizácie.
Usmernenie k prideľovaniu IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:
A. Doklady, potrebné k prideleniu IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka (fyzická
osoba nemala ešte nikdy pridelené IČO):
1. Osvedčenie o zápise do evidencie SHR, vydané príslušnou obcou/mestom – originál a
neoverená kópia, prípadne len overená kópia. V osvedčení prosím uvádzajte podrobnejší
popis činnosti nie všeobecný (činnosti rastlinná výroba, prípadne živočíšna výroba sa nedá
priradiť kód SKNACE, je potrebné uviesť pestovanie obilnín, pestovanie strukovín,
pestovanie zeleniny, pestovanie zemiakov, chov dojníc, chov HD na mäso, chov ošípaných,
chov oviec a podobne - pomôcka popis podtried SK NACE).
2. Vyplnená „Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe – podnikateľovi“.
V položke ekonomická aktivita uveďte prevažujúcu činnosť – len jednu! Uveďte prosím
presný popis činnosti nie všeobecný – do činností uvádzajte popis činnosti podľa podtried
SK NACE v zmysle „Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306 z 18. júna
2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností“. Klasifikácia aj
s vysvetlivkami je zverejnená aj na webovej stránke www.statistics.sk - pre korektnú prácu
s klasifikáciou webovú stránkou ju otvorte cez Google Chrome - link na klasifikáciu:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/classifications/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xS
_oYMvD5ZQQWkFSGhqhG8PCKImAC3i0QTXVic3STn5N4ZYklN7NDeu1N768ahvTx3GxzKUEacewiwy2KQVIqSo_YA_QloJgB
DMK3HxU6AVmhSvWWecDevgNw5Uv28uMUBQtzgChPfZAojN6UlALS__o7Ahb8PbEz
4mowA64XLR1ZiLE_kmbCwg9MxBykDpTJVEWBrsm1N8bU0Kkzrh7kN3hf/
Do „Osvedčenia SHR" uvádzajte len tie poľnohospodárske činnosti, ktoré nie sú živnosťou
podľa živnostenského zákona - viď. živnostenský zákon - link na informácie, týkajúce sa
živnostenského podnikania na MV SR: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie.
3. Správny poplatok v hodnote 3 €.

B. Doklady, potrebné k vykonaniu zmeny údajov zapísaných v registri organizácií
u samostatne hospodáriaceho roľníka (FO už bolo v minulosti pridelené IČO):
1. Dodatok k „Osvedčeniu o zápise do evidencie SHR“ alebo nové „Osvedčenie o zápise do
evidencie SHR“, vydané príslušnou obcou/mestom – originál a neoverená kópia, prípadne len
overená kópia. V osvedčení prosím uvádzajte podrobnejší popis činnosti nie všeobecný
(činnosti rastlinná výroba, prípadne živočíšna výroba sa nedá priradiť kód SKNACE, je
potrebné uviesť pestovanie obilnín, pestovanie strukovín, pestovanie zeleniny, pestovanie
zemiakov, chov dojníc, chov HD na mäso, chov
ošípaných, chov oviec a podobne pomôcka popis podtried SK NACE ).
2. Vyplnená „Žiadosť fyzickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií“. V
položke ekonomická aktivita uveďte prevažujúcu činnosť – postupujte podobne ako u
pridelenia IČO.
3. Správny poplatok v hodnote 3 €.
V prípade pridelenia IČO živnostenským úradom ide taktiež o zmenu v potvrdení o pridelení
IČO – fyzická osoba bude mať v tomto prípade kombinovanú právnu formu 107 Podnikateľ fyzická osoba - nezapísaná v OR - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník.
C. Doklady, potrebné k vykonaniu zmeny údajov zapísaných v registri organizácií u
samostatne hospodáriaceho roľníka (FO už bolo v minulosti pridelené IČO
živnostenským oddelením príslušného okresného úradu):
1. „Osvedčenie o zápise do evidencie SHR“, vydané príslušnou obcou/mestom – originál a
neoverená kópia,
prípadne len overená kópia. V osvedčení prosím uvádzajte podrobnejší
popis činnosti nie všeobecný (činnosti rastlinná výroba, prípadne živočíšna výroba sa nedá
priradiť kód SKNACE, je potrebné uviesť pestovanie obilnín, pestovanie strukovín,
pestovanie zeleniny, pestovanie zemiakov, chov dojníc, chov HD na mäso, chov ošípaných,
chov oviec a podobne - pomôcka popis podtried SK NACE ).
2. Vyplnená „Žiadosť fyzickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií“. V
položke ekonomická aktivita uveďte prevažujúcu činnosť – postupujte podobne ako u
pridelenia IČO.
3. Kópia (neoverená) živnostenského oprávnenia, v prípade pridelenia IČO Štatistickým
úradom pre činnosť podnikania ako slobodné povolanie – kópiu potvrdenia o pridelení IČO.
4. Správny poplatok v hodnote 3 €.

Právny predpis na základe ktorého sa platí správny poplatok a spôsob platby je uvedený na
príslušnej žiadosti.
Vydanie dokladu podľa bodu A) podlieha správnemu poplatku 3 € podľa položky 266 ods. a)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov a je splatný pri podaní žiadosti – výška poplatku a spôsob platby
sú uvedené na príslušnej žiadosti.
Vydanie dokladu podľa bodu B) a C) podlieha správnemu poplatku 3 € podľa položky 266
ods. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a je splatný pri podaní žiadosti – výška poplatku a
spôsob platby sú uvedené na príslušnej žiadosti.
Podľa § 7 citovaného zákona sa poplatky platia kolkovými známkami (potvrdenie o pre
evidenciu poplatku), v hotovosti do pokladnice úradu (len pri osobnom doručení dokladov – v
žiadnom prípade neposielajte peniaze v obálke!!!), poštovým poukazom alebo bankovým
prevodom na účet úradu IBAN: SK16 8180 0000 0070 0007 2305 BIC: SPSRSKBA. V
prípade platby na účet úradu je potrebné priložiť doklad o prevode, v správe pre prijímateľa
uveďte meno a priezvisko a druh platby (pridelenie IČO). Do variabilného symbolu je
potrebné uviesť kód kraja (sídla pracoviska ŠÚ SR): Žilinský – 5. Do správy pre prijímateľa
uveďte meno a priezvisko SHR. Správny poplatok za vydanie potvrdenia o pridelení IČO je
splatný pri podaní žiadosti.
V prípade vyradenia fyzickej osoby z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je
potrebné poslať na pracovisko Štatistického úradu SR v Žiline „rozhodnutie o vyradení z
evidencie SHR s vyznačenou právoplatnosťou rozhodnutia“ pre následné zrušenie IČO v
štatistickom registri. Nakoľko IČO sa ruší na základe rozhodnutia, vydaného príslušnou
obcou/mestom, ktorým sa ruší povolenie na výkon príslušnej činnosti SHR, Štatistický úrad
nevydáva doklad o zrušení IČO (ruší sa činnosť – platným dokladom o zrušení je doklad z
obce). Pri rušení IČO sa neplatí správny poplatok.
Informácie o postupe prideľovania IČO, o zaevidovaní zmien v Štatistickom registri, o
vydávaní odpisov Potvrdení…" vrátane formulárov žiadostí, kontaktov na jednotlivé
pracoviská ŠÚ SR, stránkových hodín a register organizácii sú uvedené na www.statistics.sk,
pre
zjednodušenie
uvádzam
link
na
prideľovanie
IČO:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/services.ico/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMt
gsfFaFuDxKJF6MX0YAxGwIPx-0Xi1ereJnlvJsscq5nr_bO9-Ec79P72zm5ImPMPq8qyGq2huaRRGEt5JaPQDMC-HKEyTeJTrMsIqRFuYI0E6WGxFBxB8_APy1v5SkRJIDaS5jaFK2XBjOQfyXf2RuQkINExB4sVBDd2b3ztoaV_EC
eD1fYQ!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMEc3VDEwSU5OU1V
WOFEzSEY2/.
Formuláre žiadostí prikladám.

Požadované náležitosti k vydaniu "Potvrdenia o pridelení IČO" doručí žiadateľ osobne,
prípadne poštou na adresu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR v Žiline, Framborská 23, 011 21
Žilina
Kontakt:
Mgr. Gavlasová
Úradné hodiny:

041/5113212

emilia.gavlasova@statistics.sk

pondelok až piatok 8:00 - 14:00 hod.

Mgr. Emília Gavlasová
Odbor informatiky, registrov a informačných služieb Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR
v Žiline Framborská 23, 011 21 Žilina
telefón:
fax:
e-mail:
www.statistics.sk

041/5113212
041/5626650
emilia.gavlasova@statistics.sk

