VZOR
ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM
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 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. Celková podlahová plocha s upravovaným
vnútorným prostredím miestností v m2:
3.5. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie zo dňa:
3.6. Číslo energetického certifikátu rodinného domu:

4. Prílohy žiadosti

Počet listov

4.1.

originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu

4.2.

kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu

4.3.

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

4.4.

plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom
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

4.5.

fotodokumentácia rodinného domu

5. Vyhlásenie žiadateľa
Čestne vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

som občanom štátu: ...........................1), ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie2),
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby
alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
na obstaranie rodinného domu nebola už poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania alebo príspevok podľa § 9ca zákona,
všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok na rodinný dom vrátane príloh sú správne, úplné
a pravdivé,
sú mi známe podmienky poskytovania príspevku na rodinný dom a som si vedomý/á požiadaviek
vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku na rodinný dom,
poskytnem všetky požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti
poskytnutia príspevku na rodinný dom,
som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok
na rodinný dom.

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 rodinný dom.

Za žiadateľa:

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

..............................................................................
(Meno, priezvisko, titul žiadateľa)

_____________________
1
) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.
2
) Nehodiace sa prečiarkne.

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

