Príloha č. 1 Vládneho programu zatepľovanie

Fyzická osoba

Žiadosť
o poskytnutie úveru z Vládneho programu zatepľovania
A: Identifikačné údaje žiadateľa
Priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Rodné priezvisko

Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, popisné číslo

Rodinný stav
Telefón

Fax

Mobil

PSČ

E-mail

Identifikačné údaje manželky/a
Priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Rodné číslo

Rodné priezvisko

Identifikačné údaje overené podľa občianskeho preukazu
Žiadateľ
Č. OP :

Manžel/ka
Č. OP :

Overil :

B: Údaje o stavbe
Názov stavby
Miesto stavby (ulica)
Mesto stavby / obec
Číslo LV stavby
Dátum právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia
Oprávnený náklad (v €)
Požadovaná výška úveru (v €)
2
Zatepľovaná plocha v m
Potreba tepla na vykurovanie pred
zateplením v kWh/rok
Potreba tepla na vykurovanie po
zateplení v kWh/rok
Normová potreba tepla na
vykurovanie v kWh/rok
Stavebné povolenie/resp. oznámenie stavebného úradu
číslo
vydané kým
zo dňa

právoplatné dňa

C: Preukázanie schopnosti splácania
Počet osôb domácnosti
z toho neplnoletých detí
Priemerný čistý mesačný zárobok domácnosti
Celková výška záväzkov

D: Návrh na zabezpečenie záväzkov
Označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva
Názov
Sídlo /obec, ulica, popisné číslo/
Katastrálne územie/číslo LV

Ocenenie zo znaleckého posudku /v €/
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Príloha č. 1 Vládneho programu zatepľovanie

Fyzická osoba

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 úveru.
Dolu podpísaní súhlasia s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul.
29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla zo svojho informačného systému údaje
v nasledujúcom rozsahu:
•

ak ide o zamestnanca
- meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo,
- názov zamestnávateľa, resp. zamestnávateľov,
- obdobie zamestnania,
- vymeriavacie základy na platenie poistného na dôchodkové poistenie
neobmedzené podľa § 138 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov u všetkých zamestnávateľov za každý
mesiac príslušného obdobia,

•

ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO)
- názov SZČO,
- obdobie sociálneho poistenia SZČO,
- vymeriavací základ za každý mesiac príslušného obdobia a či za príslušné
obdobie zaplatil poistné,

Štátnemu fondu rozvoja bývania so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 8, 833 04
Bratislava, za účelom ich poskytnutia v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a uzavretie zmluvy o poskytnutí úveru.
Príslušným obdobím na účely tohto súhlasu je kalendárny rok predchádzajúci roku,
v ktorom zamestnanec, resp. SZČO požiadal o poskytnutie úveru, resp. kalendárne mesiace
roku, v ktorom požiadal o poskytnutie úveru predchádzajúce mesiacu, v ktorom požiadal
o poskytnutie úveru.
Vyhlasujeme, že sme si vedomí svojich práv dotknutých osôb podľa zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum : .........................
Podpis žiadateľa :............................
Podpis manželky /a/ :........................
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Fyzická osoba
Prílohy k žiadosti o poskytnutie úveru
Názov dokladu
A. Identifikačné údaje žiadateľa
1.

kópia občianskeho preukazu (v prípade manželského partnera aj manžela/ky)

B. Údaje o stavbe
2.

právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu
stavebných prác nemá námietok

3.

výpis z listu vlastníctva stavby (nie starší ako 3 mesiace)

4.

právoplatné kolaudačné rozhodnutie

5.

doklad o oprávnených nákladoch (v €)

6.

7.

projektová dokumentácia – overená v stavebnom konaní
− technická správa s uvedením zatepľovacieho systému/systémov, ktorý zodpovedá navrhnutému
riešeniu
− výkresová dokumentácia
tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje najmä:
– výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázateľnou úsporou min. 20%
– výpočet súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka
osobitného predpisu (STN 73 05 40-2:2002)

C. Preukázanie schopnosti splácania

8.

a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a výpis
z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,
alebo
b) potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci
dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

D. Návrh na zabezpečenie úveru
9.

ručenie nehnuteľnosťou - znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti a výpis z katastra nehnuteľností
(nie starší ako 3 mesiace)

E. Plnenie podmienok
10.
11.

doklad o splnení odvodových povinností – potvrdenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (nepožaduje
sa napr. u zamestnanca s jediným príjmom zo závislej činnosti, u ktorých zamestnávateľ robí ročné
zúčtovanie)
potvrdenie daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi žiadne nedoplatky (v prípade podávania
daňového priznania)

12.

čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

13.

čestné vyhlásenie žiadateľa, že neoprávnene nepoužíva a nezadržiava prostriedky ŠFRB

14.

čestné vyhlásenie žiadateľa (SZČO), že nie je v likvidácii a čestné vyhlásenie žiadateľa (SZČO), že nie
je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

Prílohy k žiadosti sa dokladajú v origináloch alebo osvedčených kópiách.
15.

potvrdenie o odbornej kvalifikácii zhotoviteľa na realizáciu navrhnutého tepelnoizolačného systému
vydané inšpekčným orgánom typu A (TSÚS, n.o.), ktoré musí byť doložené najneskôr pri prvom čerpaní
úveru

