VZOR
ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Identifikačné číslo žiadosti
1. Údaje o žiadateľovi
1.1. Meno, priezvisko, titul:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Obec:
1.2.2. Ulica, orientačné číslo:
1.2.3. PSČ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. E-mailová adresa a telefónne číslo:
1.5. Štátna príslušnosť:
1.6. Stav:
1.7. Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky v tvare IBAN:

2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul:
2.2. Adresa trvalého pobytu
2.2.1. Obec:
2.2.2. Ulica, orientačné číslo:
2.2.3. PSČ:
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Štátna príslušnosť:

3. Údaje o zatepľovanom rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Obec:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné číslo:
3.1.4. Orientačné číslo:
3.1.5. PSČ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné číslo pozemku, na
ktorom je rodinný dom postavený:
3.3. Číslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Rok odovzdania rodinného domu do užívania:
3.5. Počet podlaží, z ktorých sa určuje celková
podlahová plocha:
3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným
vnútorným prostredím miestností pred zateplením
v m2:
3.7. Číslo energetického certifikátu zatepleného
rodinného domu:
3.8. Stavebné konštrukcie, súvisiace práce a činnosti podľa §9c zákona, na ktoré sa požaduje príspevok
3.8.1. Zatepľovaná vonkajšia obvodová stena:
Áno/Nie
3.8.2. Zatepľovaná strecha:
Áno/Nie

3.8.3. Zatepľovaný strop nad vonkajším prostredím:
3.8.4. Zatepľovaný strop pod nevykurovaným
priestorom:
3.8.5. Zatepľovaná stena alebo strop medzi oddelenými
vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou
vnútorného vzduchu:
3.8.6. Vymieňané vonkajšie otvorové konštrukcie (okná,
dvere,...):
3.8.7. Výmena zdroja tepla:
3.8.8. Vyregulovanie vykurovacieho systému:
3.8.9. Vypracovanie projektovej dokumentácie
zateplenia rodinného domu vrátane projektového
energetického hodnotenia:
3.8.10. Vypracovanie energetického certifikátu
zatepleného rodinného domu:
3.8.11. Vypracovanie žiadosti o príspevok:
3.9. Termín zhotovenia zateplenia
3.9.1. Začatie:
3.9.2. Ukončenie:
3.10. Názov zhotoviteľa zateplenia rodinného domu
3.10.1. Obchodné meno / IČO:
3.10.2. Obchodné meno / IČO:
3.10.3. Obchodné meno / IČO:

Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie
Áno/Nie

4. Výška oprávnených nákladov
4.1. Výška nákladov
4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 4 zákona
v eurách:
4.1.2. Náklady podľa § 9c ods. 3 zákona v eurách:
4.1.3. Výška nákladov celkom v eurách (suma z riadku 4.1.1. + suma z riadku
4.1.2.):
4.2. Predpokladaná výška príspevku na zateplenie rodinného domu v eurách
(40 % z riadku 4.1.1. najviac 8 000 eur + suma z riadku 4.1.2. najviac 800 eur):

5. Prílohy žiadosti
5.1.

originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia
rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia

5.2.

originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do
užívania

5.3.

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na
zateplenie rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí
príspevku na zateplenie rodinného domu, prijímanie doručovaných písomností
týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne
osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky
podľa § 9d ods. 2 zákona

5.4.

plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie
rodinného domu a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak
ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne
osvedčeným podpisom manžela alebo manželky

5.5.

kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom
systému

5.6.

kópia položkového rozpočtu alebo iného obdobného dokladu zateplenia rodinného

Počet listov

domu

5.7.

súpis faktúr

5.8.

kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade
oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 zákona

5.9.

kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade nákladov
pre možnosť zvýšenia príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 3
zákona

5.10. kópia energetického štítku vymeneného zdroja tepla
5.11. fotodokumentácia zateplenia rodinného domu
6. Vyhlásenie žiadateľa
Čestne vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že
a)

som občanom štátu: ...........................1), ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie2),

b)

práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014/neboli do dnešného dňa začaté2),

c)

rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby
alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

d)

na zateplenie rodinného domu nebola už poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania alebo príspevok podľa § 9c zákona,

e)

na náklady za výmenu zdroja tepla som neuplatnil/a inú podporu v rámci iných podporných
programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie,

f)

všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu vrátane príloh sú
správne, úplné a pravdivé,

g)

sú mi známe podmienky poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu a som si vedomý/á
požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

h)

poskytnem všetky požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti
poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu,

i)

som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok
na zateplenie rodinného domu.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu.
Za žiadateľa:

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

..............................................................................
(Meno, priezvisko, titul žiadateľa)
_______________________
1
2

) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.
) Nehodiace sa prečiarkne.

.................................................................
(Podpis žiadateľa)

