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Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB
Časť A. – Identifikačné údaje žiadateľa (§ 1 vyhlášky)
1. výpis z obchodného registra,
2. výpis z iného zákonom určeného registra,
Časť C. –Údaje o stavbe (§ 3 vyhlášky)
3. ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti
uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietok,
4. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby,
5. list vlastníctva stavebného pozemku,
6. rozpočet stavby alebo doklad o výške dohodnutej ceny stavby,
7. prepočet obstarávacej ceny na každý byt,
8. architektonická časť a technická správa projektovej dokumentácie stavby,
9. tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií s výpočtom spotreby tepla pre byt, ak ide
o stavbu podľa § 5 ods. 5 písm. a),
10. dokumentácia o stavebno-technickom prieskume a o statickom posúdení, ak ide o stavbu podľa
§ 5 ods. 5 písm. c) zákona,
11. doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, ak to povaha prác vyžaduje,
12. zmluva so zhotoviteľom stavby,
13. doklad o výbere zhotoviteľa stavby,
14. osvedčenie systému tepelnej ochrany stavby,
Časť D. –Preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny (§ 4 vyhlášky)
15. výpis z účtu, alebo písomné potvrdenie banky o vlastných prostriedkoch, nie starší ako tri
mesiace,
16. doklad o hodnote už vykonaných prác, dodaných výrobkoch a materiáloch na rozostavanú
stavbu, nie starší ako tri mesiace a potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom
povolení,
17. písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe,
18. doklad preukazujúci, že obec má vo svojom rozpočte na požadovaný účel zabezpečené finančné
prostriedky v potrebnej výške,
19. uznesenia obecného zastupiteľstva o súhlase s predložením žiadosti,
Časť E. –Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov (§ 5 vyhlášky)
20. potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za bezprostredne predchádzajúce tri
kalendárne roky a kópia daňového priznania za bezprostredne predchádzajúce tri kalendárne
roky, resp. 1 kalendárny rok
21. ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce tri kalendárne roky, resp. 1 kalendárny
rok
22. záverečný účet obce za predchádzajúci kalendárny rok,
23. doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome za predchádzajúci
kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca bytov v bytovom dome,
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Časť F. – Návrh na zabezpečenie záväzkov (§ 6 vyhlášky)
24. výpis z katastra nehnuteľností a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, nie starší ako tri
mesiace,
25. zmluva o budúcej zmluve o poistení úveru,
26. prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky,
Časť G. –Preukázanie podmienok pre poskytnutie podpory (§ 7 vyhlášky)
27. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo nie je naňho vyhlásený konkurz,
28. potvrdenie príslušných orgánov o zaplatení daní a splnení odvodových povinností (napr.
daňového úradu, zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne),
29. čestné vyhlásenie o plnení záväzkov voči veriteľom,
Časť H. – Ďalšie údaje
30. doklad príslušného orgánu, že stavba, na ktorú sa požaduje poskytnutie podpory bola postihnutá
živelnou pohromou,
31. oznámenie mestského/miestneho úradu, že ide o náhradu za žiadosť podanú, s uvedením
identifikačných údajov pôvodného žiadateľa

