
(Návrh)

449

OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 22. novembra 2013,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj

bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č.
134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je
uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je
uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je
uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 353/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ján Počiatek v. r.
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Príloha č. 1
k opatreniu č. 449/2013 Z. z.

VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL

SOCIÁLNEHO BÝVANIA
DynamicResources\b3ee8790-1f4d-45fa-afbb-6e12264bd44f_1.pdf

����

����� !
� �� "#$%&$�' ��$()�' %� �* $�+�%�'

%(,�-%./� *#$& %� 01'2  �)�(2%'/� *34�%��

05�6� � ��6��� 7��5�8��
����	
� ���

��	�� ���������� ����� �����
��

����� ������
�� �����	  ������� ��������

����� �������

��� ! "����#

�
 05�6� � 7��5���9�:�

$%$% &�'��� $%(% )���

$%*% +�����

,��-  	���	
./����
��
. ��	�� �+� �0�-/��	��

$%1% � '	����
� 2������
�� '�	���-���

3�
�4 ����'��	��  ����� 5�
�-� 6���78

� ��	��

9:������ ���	

$%;% ����	� $%<% =�>�

$%?% @
���. 	��>�
���

��	�� ���� � 0
�� ��0� ��0����
'��
��
�> 0
�� AB��> ��
 C0
�DE

=8� 0
�� �0-���
. ��
� 0
��

�
 05�6� � 8��:;�

(%$% &�'�� 	��0��

(%(% +���0
. ������
���

����� ��	��� ����� ��������
�	���

(%*% ��	�� ���
�> '�����/'� �!� (%1% ����� ��������
�	�� ������
.�� ��'���
����

(%;% ��	�� '����� � 0���-�> ���
�> '�����/'� �!�



3

 
2.6. Číslo darovacej zmluvy/zo dňa [§ 4 ods. 1 písm. f) zákona] 

2.7. Začatie stavby (mesiac/rok):  2.8. Dokončenie stavby (mesiac/rok): 

2.9. Podlahová plocha bytov spolu (v m2): 
 
 v tom: 

 
podlahová plocha bytov spolu - výstavba alebo kúpa  
podlahová plocha bytov spolu - stavebné úpravy  

2.10. Priemerná podlahová plocha bytov (v m2/byt):  
2.11. Celková podlahová plocha budovy na bývanie (v m2):  
2.12. Podiel celkovej podlahovej plochy a podlahovej plochy bytov (v %):  
2.13. Výpočtovo určená potreba tepla na vykurovanie určená v závislosti od faktora tvaru 

(v kWh.rok/m2): 

 
2.14. Potreba tepla na vykurovanie určená v závislosti od faktora tvaru podľa technickej 

normy spolu (v kWh.rok/m2): 

 
2.15. Úspora potreby tepla na vykurovanie (v %):  

3. Požadovaná výška dotácie

3.1. Oprávnené náklady stavby vrátane nákladov na projektové práce celkom (v eurách): v 
tom: 

 
a) oprávnené náklady na výstavbu spolu  
 
z toho: 

 
1. výstavba  
2. projektové práce  

b) oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy spolu  
 
z toho: 

 
1. stavebné úpravy  
2. projektové práce  

c) oprávnené náklady na kúpu  
3.2. Oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy spolu (v eurách/m2):  
 
v tom: 

 
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy - výstavba alebo kúpa  
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy - stavebné úpravy  

3.3. Dotácia vypočítaná podľa § 8 ods. 1 až 6 zákona spolu (v eurách): 
 
 v tom: 

 
požadovaná dotácia na výstavbu alebo kúpu  
požadovaná dotácia na stavebné úpravy  

3.4. Požadovaná dotácia celkom (v eurách):1)  
3.5. Podiel požadovanej dotácie z oprávnených nákladov stavby (v %):  
3.6. Možné zvýšenie dotácie podľa § 8 ods. 7 písm. a) zákona (v eurách):  
3.7. Možné zníženie dotácie podľa § 8 ods. 7 písm. b) zákona (v eurách):  
3.8. Možné zvýšenie dotácie podľa § 8 ods. 7 písm. c) zákona (v eurách):  
3.9. Možná dotácia celkom (v eurách):1) 

(suma z riadka 3.4. + suma z riadka 3.6. - suma z riadka 3.7. + suma z riadka 3.8.) 
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6. Vyhlásenie o potrebe poskytnúť dotáciu na prislúchajúcu technickú vybavenosť 
K obstarávaným nájomným bytom sú - nie sú3) zabezpečené všetky objekty technickej vybavenosti a žiadateľ požaduje - 

nepožaduje3) poskytnutie dotácie na technickú vybavenosť tvorenú objektom: 

a) verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) prvý bod zákona], 

b) verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačná prípojka [§ 2 ods, 1 písm, p) druhý bod zákona], 

c) miestna komunikácia [§ 2 ods. 1 písm. p) tretí bod zákona]. 

d)   odstavná plocha vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie

      [§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod zákona].    
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8.2.   uznesenie obecného zastupiteľstva alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení 

         investičného zámeru a o súhlase s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom 

         platné v čase podania žiadosti              
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Príloha č. 2
k opatreniu č. 449/2013 Z. z.

VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

DynamicResources\b3ee8790-1f4d-45fa-afbb-6e12264bd44f_2.pdf

 

2.1. Názov stavby: 

2.2. Stavebné povolenie: Číslo Dátum právoplatnosti Vydal 

Verejný vodovod a vodovodná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) prvý 
bod zákona] (ďalej len „vodovod“) 

   
Verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd a 
kanalizačná prípojka [§ 2 ods. 1 písm. p) druhý bod zákona] 
(ďalej len „kanalizácia“) 

   
Miestna komunikácia [§ 2 ods. 1 písm. p) tretí bod zákona] (ďalej 
len „komunikácia“) 

   
Odstavná plocha [§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod zákona] 
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2.3. Číslo kúpnej zmluvy/zo dňa: 2.4. Dátum právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia: 

vodovod kanalizácia komunikácia odstavná plocha     
2.5. Číslo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/zo dňa: 

2.6. Dokončenie stavby (mesiac/rok): 2.7. Dokončenie stavby (mesiac/rok): 

Účel 
(§ 5 zákona) 

Oprávnené 
náklady v 
eurách 

z toho Merný ukazovateľ 
Požadovaná 
výška dotácie v 
eurách1) 

Podiel dotácie z 
oprávnených 
nákladov v % náklady na 

projektové práce v 
eurách 

počet 
bytov 

bm, 
m2  

Vodovod 
      

Kanalizácia 
      

Komunikácia 
      

Odstavná 
plocha 

      
Spolu 
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Príloha č. 3
k opatreniu č. 449/2013 Z. z.

VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO

DOMU
DynamicResources\b3ee8790-1f4d-45fa-afbb-6e12264bd44f_3.pdf

 

1.1. Názov: 1.2. IČO: 

1.3. Sídlo: 

Ulica a súpisné/orientačné číslo PSČ Obec/mesto 

1.4. V zastúpení štatutárnym zástupcom: 

Meno, priezvisko a titul Funkcia Telefónne číslo   
E-mailová adresa 

1.5. Okres: 1.6. Kraj: 

1.7. Bankové spojenie: 
Číslo účtu v banke alebo pobočke 
zahraničnej banky (ďalej len „banka“), 
na ktorom sú vedené peňažné 
prostriedky fondu prevádzky, údržby a 
opráv 
 

Kód banky Obchodné meno banky    
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6.5.    doklad o súhlase vlastníkov s predložením žiadosti a o odsúhlasení oprávnených nákladov stavby 
a odsúhlasení zhotoviteľa (napríklad zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov s výsledkom hlasovania a pod.) 
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