Žiadosť
o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z.z.

FO

Fyzická
osoba

Pečiatka ŠFRB

Kód podpory

Kód okresu

U110 U112 U115 U240 U242 U245 U300 U410 U412 U440 U442 U500

Údaje mestského/miestneho úradu
Číslo protokolu

Dátum podania žiadosti

Počet príloh

Dátum overenia žiadosti

Meno overovateľa

Pečiatka a podpis

A: Identifikačné údaje žiadateľa
01: Priezvisko

02: Meno

03: Titul

04: Dátum narodenia

05: Rodné číslo

06: Rodné priezvisko

07: Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, popis. číslo

Rodinný stav

PSČ

Štátna príslušnosť

A1: Identifikačné údaje manželky/a
01: Priezvisko
02: Meno

03: Titul

04: Dátum narodenia

05: Rodné číslo

06: Rodné priezvisko

07: Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, popis. číslo

A2: Identifikačné údaje overené podľa občianskeho preukazu
manžel/-ka
Overil :
žiadateľ
Č. OP :
Č. OP :
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PSČ

B: Podpora - účel, druh a návrh výšky podpory
01: Účel podpory

02: Návrh výšky podpory /v tis. Sk/
úver
nenávratný
príspevok

U1 výstavba bytu v bytovom dome
U2 výstavba bytu v rodinnom dome
U3 výstavba zariadenia soc. služieb
U4 kúpa bytu
U5 obnova bytovej budovy

XXX
XXX

03: Úroková
sadzba

04: Lehota
výstavby

U1 výstavba bytu v bytovom dome
U2 výstavba bytu v rodinnom dome
U3 výstavba zariadenia soc. služieb
U4 kúpa bytu
U5 obnova bytovej budovy

05: Lehota
splatnosti

XXX

C: Údaje o stavbe
01: Názov stavby

02: Miesto stavby (obec,ulica,č. a parc.
čís./kataster)

03: Stavebné povolenie
číslo

vydané kým

mesiac a rok
začatia stavby

zo dňa

právoplatné dňa

mesiac a rok
dokonč. stavby

04: Ohlásenie stavebnému úradu
zo dňa

05: Oznámenie stavebného úradu
číslo
zo dňa

mesiac a rok začatia
stavby

mesiac a rok dokonč.
stavby

06: Kolaudačné rozhodnutie
číslo / zo dňa

vydané kým

dátum právoplatnosti

stavebník uvedený
v kolaudačnom rozhodnutí

07: Kúpna zmluva
číslo / zo dňa

predávajúci

D: Preukázanie finančného krytia 20% vlastných prostriedkov
z obstarávacej ceny
Účel podpory

Obstarávacia
cena v tis. Sk

U1 výstavba bytu v byt. dome
U2 výstavba bytu v rodin. dome
U3 výstavba zar. soc. služieb
U4 kúpa bytu
U5 obnova bytovej budovy
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Výška vlast.
zdrojov
v tis.Sk

Náklady na
1m2 podlah.
plochy v tis.Sk

E: Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
01: Zamestnanie/zamestnávateľ ( iný druh zárobk. činnosti) 02: Rodinný stav
03: Počet nezaopatrených detí
Počet zaopatrených neplnoletých detí
04: Počet ďalších osôb odkázaných na výživu žiadateľa
žiadateľ

manžel/ka

05: Priem. mesačný čistý príjem z podnikania v predch.roku
06: Priem. čistý mesačný zárobok za predch. štvrťrok
07: Ostatné príjmy
071 : Dávky nemocenského poistenia
072 : Dávky dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia
dôchodku pre bezvládnosť
073 : Rodičovský príspevok
074 : Príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti
075: Peňažný príspevok za opatrovanie
08: Celková výška záväzkov (081+082+083) :
z toho :
081 : Suma príspevku na výživné
082 : Suma úhrad podľa § 6, ods.2, písm. g/ vyhl. :
083 : Suma záväzkov vyplývajúcich z povinnosti splácať
poskytnuté úvery a pôžičky

F: Návrh na zabezpečenie záväzkov
01: Nehnuteľnosťou 02: Poistením úveru 03: Banková záruka 04: Ručiteľmi
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
F1: Nehnuteľnosť
01 : Označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva
011 : Názov
012 : Sídlo /Obec, ulica, pop. č./
013 : Katastrálne územie/číslo LV

014 : Ocenenie zo znal. posudku /v tis. Sk/

F2: Poistenie úveru
01: Číslo zmluvy o budúcej 02: Dátum uzatvorenia
zmluve o poistení
zmluvy o budúcej
úveru
zmluve
F3: Banková záruka
01: Prísľub banky
o poskytnutí záruky
(evid. číslo)

02: Dátum vydania
prísľubu banky
o poskytnutí záruky

F4: Ručitelia
01:
Meno a priezvisko
02:
Dátum narodenia
03:
Rodné číslo
04:
Adresa bydliska - ulica
PSČ, mesto
05:
Zamestnanie/ zamestnávateľ
06:
Rodinný stav

1. ručiteľ
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03: Výška poisteného úveru

03: Výška úveru zaručeného
bankou

2. ručiteľ

07:

Počet nezaopatr. detí celkom
Počet zaopatrených neplnoletých
detí
Počet ďalších osôb odkázaných
na výživu ručiteľa

08:

Priem. čistý mesačný príjem za
predch. rok resp. štvrťrok
09:
Celková výška záväzkov
010: Identifikačné údaje overené podľa občianskeho preukazu :
ručiteľ č.1
ručiteľ č.2
Overil :
Č. OP :
Č. OP :

G: Preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie podpory podľa
§ 10 zákona
G1: Podlahová plocha bytu
01: Podlahová plocha bytu v bytovom dome /m2/
02: Celková podlahová plocha v rodinnom dome /m2/
021: Podlahová plocha bytu v rodinnom dome /m2/
022: Podlahová plocha na bývanie /m2/
G2: Celkový ročný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne za predchádzajúci kalendárny rok
01: Celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa
011: Príjem žiadateľa
012: Príjem manžela/ky
013:Príjem ostatných členov domácnosti
G3:Žiadateľ je v likvidácii,
G4: Žiadateľ má splnené odvod. povin.
resp. v konkurze
áno
nie
áno
nie
G5: Žiadateľ si plní záväzky voči
G6: Žiadateľ neoprávnene nepoužíva
veriteľom
alebo nezadržiava prostriedky ŠFRB
áno
nie
áno
nie

H: Ďalšie údaje :

Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú uvedené pravdivo a správne a som si
vedomý /á/ právnych následkov nepravdivého alebo neúplného vyplnenia.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti pre účely
poskytnutia podpory zo ŠFRB.
Vyhlasujem, že som ako žiadateľ resp. ani moja manželka (ani za slobodna)
neobdržal podporu na výstavbu bytu v bytovom dome, v rodinnom dome ani na kúpu bytu
v bytovom dome alebo v rodinnom dome.

Dátum : .........................

Podpis žiadateľa :............................

Podpis 1. ručiteľa :..................................

Podpis manželky /a/ :........................

Podpis 2. ručiteľa : .................................
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