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.

POo Právnická

osoba - obec

Pečiatka ŠFRB

Kód podpory

U113

U243

Kód okresu

U303

U413

U443

U503

U613

U653

Údaje mestského/miestneho úradu
Číslo protokolu

Dátum podania žiadosti

Počet príloh

Dátum overenia žiadosti

Meno overovateľa

Pečiatka a podpis

A: Identifikačné údaje žiadateľa
01: Názov

02: Identifikačné číslo organizácie

03: Sídlo
Mesto/Obec

Ulica, popis. číslo

06: Zastúpený
Dátum odsúhlasenia žiadosti obecným
zastupiteľstvom :

Overil :

1

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
U6 výstavba nájomného bytu

XXX
XXX
03: Úroková
sadzba

04: Lehota 05: Lehota
výstavby
splatnosti

U1 výstavba bytu v bytovom dome
U2 výstavba bytu v rodinnom dome
U3 výstavba zariadenia soc. služieb
U4 kúpa bytu
U5 obnova bytovej budovy
U6 výstavba nájomného bytu

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

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

Počet Obstarávacia
b.j. cena v tis.Sk

U1 výstavba bytu v byt. dome
U2 výstavba bytu v rod. dome
U3 výstavba zar. soc. služieb
U4 kúpa bytu
U5 obnova bytovej budovy
2

Výška
vlastných
zdrojov
v tis.Sk

Nákl.na 1m2
podl.plochy
v tis. Sk

U6 výstavba nájomného bytu

E: Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
01: Záverečný účet obce za predchádzajúci kalendárny rok v tis. Sk
011: Príjmy
012: Výdavky
013: Prebytok (+), schodok (-)
02: Výška záväzkov v prepočte na jeden kalendárny rok v tis. Sk
021: Celkom
022: Ročné splátky
z toho :
023: Úroky

F: Návrh na zabezpečenie záväzkov
01: Nehnuteľnosťou

02 : Poistením úveru

áno
nie
F1: Nehnuteľnosť
011 : Názov

áno

nie

03 : Banková záruka
áno

012 : Sídlo
/Obec,ulica, pop. č./

nie
Parcela

013 : Katastrálne územie/číslo LV

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

015 : Číslo znaleckého posudku

016 : Meno znalca

017 : Dátum vyhotovenia znal. posudku
021 : Názov

022 : Sídlo
/Obec,ulica, pop. č./

Parcela

023 : Katastrálne územie/číslo LV

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

025 : Číslo znaleckého posudku

026 : Meno znalca

027 : Dátum vyhotovenia znal. posudku
031 : Názov

032 : Sídlo
/Obec,ulica, pop. č./

Parcela

033 : Katastrálne územie/číslo LV

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

035 : Číslo znaleckého posudku

036 : Meno znalca

037 : Dátum vyhotovenia znal. posudku
F2: Poistenie úveru
01: Číslo zmluvy o budúcej
02: Dátum uzatvorenia 03: Výška poisteného úveru
zmluve o poistení úveru
zmluvy o budúcej zml.

F3: Banková záruka
3

01: Prísľub banky
o poskytnutí záruky
(evid. číslo)

02: Dátum vydania
prísľubu banky
o poskytnutí záruky

03: Výška úveru zaručeného
bankou

G: Preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie podpory podľa
§ 10 zákona
G1: Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome spĺňa
podmienky § 10 ods. 4 a 5 zákona (rozpis podľa prílohy)
áno
nie
G2: Žiadateľ má splnené G3 Žiadateľ si plní
G4: Žiadateľ neoprávnene
odvod. povinnosti
záväzky voči veriteľom: nepoužíva alebo nezadržiava
prostriedky ŠFRB

áno
nie
Názov zhotoviteľa stavby
Spôsob výberu zhotoviteľa

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.

Dátum : .........................

Podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu):

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

Pečiatka organizácie:
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