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Zbierka zákonov è. 342/2015

Èiastka 94

Príloha è. 1
k vyhláke è. 342/2015 Z. z.

VZOR
IADOS
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Identifikaèné èíslo iadosti

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Mesto:
1.2.2. Ulica, orientaèné èíslo:
1.2.3. PSÈ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
1.5. tátna príslunos:
1.6. Stav:
1.7. Èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
v tvare IBAN

2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
2.2. Adresa trvalého pobytu
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
2.5. tátna príslunos:

3. Údaje o zatep¾ovanom rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Mesto:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné èíslo:
3.1.4. Orientaèné èíslo:
3.1.5. PSÈ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné èíslo:
3.3. Èíslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Rok odovzdania rodinného domu do uívania:
3.5. Poèet podlaí, z ktorých sa urèuje celková podlahová plocha
3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred
2
zateplením [m ]:
3.7. Èíslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu:
3.8. Stavebné kontrukcie, ktoré sú predmetom zateplenia rodinného domu pod¾a § 9c ods. 1 zákona, na ktoré sa poaduje
príspevok
3.8.1. Vonkajia obvodová stena:

Áno/Nie
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3.8.2. Strecha:

Áno/Nie

3.8.3. Strop nad vonkajím prostredím:

Áno/Nie

3.8.4. Strop pod nevykurovaným priestorom:

Áno/Nie

3.8.5. Stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou
vnútorného vzduchu:

Áno/Nie

3.8.6. Vonkajie otvorové kontrukcie (okná, dvere,...):

Áno/Nie

3.9. Termín zhotovenia zateplenia
3.9.1. Zaèatie:
3.9.2. Ukonèenie:
3.10. Názov zhotovite¾a zateplenia rodinného domu
3.10.1. Obchodný názov/IÈO:
3.10.2. Obchodný názov/IÈO:
3.10.3. Obchodný názov/IÈO:

4. Výka oprávnených nákladov
4.1. Výka nákladov
4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu pod¾a § 9c zákona [eur]
4.1.2. Náklady pod¾a § 9c ods. 3 zákona [eur]
4.1.3. Výka nákladov spolu [eur] (suma z riadka 4.1.1. + suma z riadka 4.1.2.)
4.2. Predpokladaná výka príspevku [eur]
(30 % z riadka 4.1.1., najviac vak 6 000 eur + suma z riadka 4.1.2., najviac vak
500 eur)

5. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti o príspevok vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe podmienky poskytovania príspevku a som si vedomý/á poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie
príspevku,
c) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia
príspevku,
d) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti o príspevok,
e) na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok pod¾a § 9c zákona.

Za iadate¾a:

V .................................... dòa ....................................

.....................................................................
(Meno, priezvisko, titul iadate¾a)

....................................................
(Podpis iadate¾a)

