Okresný úrad v Banskej Bystrici
odbor výstavby a bytovej politiky

POMOC PRI ZABEZPEČOVANÍ PRÍLOH K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TV K
NÁJOMNÝM BYTOM V ZMYSLE ZÁKONA NRSR Č. 443/2010 Z. Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
(POSLEDNÁ ZMENA Z. NRSR Č.249/2017 Z.Z )
JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY ŽIADAME OČÍSLOVAŤ, ALEBO ROZČLENIŤ DO DVOJHÁRKOV S VYZNAČENÍM POČTU STRÁN
JEDNOTLIVÝCH PRÍLOH !
ŽIADOSTI NA ROK 2018 SA PREDKLADAJÚ OD 15.1.2019 DO 28.2.2019 !

Všetky prílohy musia byť originál alebo úradne overená kópia
Prílohy 8., 12.-18., sa neprikladajú, ak sú súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných
bytov
7.1. doklad o založení žiadateľa, ktorým je nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného
zákona
7.2. Uznesenie alebo výpis z uznesenia príslušného zastupiteľstva o schválení investičného zámeru
platné v čase podania žiadosti
• doložiť uznesenie ako pri žiadosti o dotáciu na obstaranie nájomného bytu
7.3. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejného vodovodu alebo vodovodnej prípojky
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.4. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu verejnej kanalizácie alebo kanalizačnej prípojky
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.5. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu čiastiarne odpadových vôd
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.6. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.7. Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu odstavenej plochy
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.8. Právoplatné stavebné povolenie súvisiacej bytovej budovy
• stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
7.9

Kúpna zmluva
• dodržať odporúčania pre vypracovanie KZ, úradne overené podpisy !

7.10. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie kupovanej stavby
7.11. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
• dodržať odporúčania pre vypracovanie ZoBKZ, overené podpisy
7.12. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom
7.13. Potvrdenie miestneho príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky - nie
staršie ako 3. mes.
7.14. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné
konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku [ak je žiadateľom nezisková organizácia podľa § 7 písm. f) vykonávaného zákona]
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7.15.

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

7.16. Potvrdenie sociálnej poisťovne
7.17. Potvrdenie zdravotnej poisťovne
7.18. Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových
povinnosti u všetkých zdravotných poisťovní, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu
k viacerým poisťovniam
7.19. Technická správa
• overená stavebným úradom
/musí obsahovať dĺžku vodovodu a kanalizácie v metroch a plochy ostavných plôch a komunikácií v m2/
7.20. Situačný výkres s farebne zakreslenými jednotlivými objektami technickej vybavenosti a ich
dĺžkami v metroch resp. m2 !!!
• originál v písomnej (tlačenej) forme overený v stavebnom konaní
• v elektronickej forme na CD (dwg, dxf)
7.21. Celková situácia stavby s farebne vyznačenými stavebnými objektami TV
7.22. Rozpočet stavby zhotoviteľa s výkazom výmer

• pri výstavbe - originál v písomnej (tlačenej ) forme potvrdený zhotoviteľom aj objednávateľom
• pri kúpe a budúcej kúpe- originál výkaz výmer v tlačenej forme potvrdený zhotoviteľom aj objednávateľom
• taktiež v elektronickej forme na CD (xls, xlsx)
7.23. Doklad o preukázaní nákladov na projektové práce - len pri forme obstarania výstavbou

• zmluva s projektantom / faktúra za PD s dokladom o úhrade
7.24. doklad preukazujúci finančné krytie oprávnených nákladov na realizáciu stavby (výpis z

uznesenia príslušného zastupiteľstva o vyčlenení výšky vlastných zdrojov z rozpočtu žiadateľa,
úplná žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, záväzný úverový prísľub z banky)
7.25. Doklad o rozsahu prác vykonávaných svojpomocne potvrdený žiadateľom a zhotoviteľom
• vyčísliť
/ len pri rómskej osade/
objem
7.26. Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke
7.27. Vyhlásenie fyzických osôb o vykonávaní prác na predmetnej stavbe svojpomocne
• zoznam občanov a ich podpisov
7.28. Doklad o výkone terénnej sociálnej práce v obci / len pri rómskej osade/
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7.29. Doklad o rozsahu a účele spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných
prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie, alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
spolufinancovania
• čestné vyhlásenie
• v prípade čerpania z uvedených zdrojov doložiť rozsah a účel
7.30. Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane
• originál alebo úradne osvedčená kópia zmluvy o vykonávaní odborného technického
• overená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti / len pri účele - výstavba /
7.31. Vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. c)
• čestné vyhlásenie
/ len pri účele - výstavba /
7.32. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom - originál / len pri výstavbe/
• na zmluve musí byť dátum s podpisom a pečiatkou oboch strán
• termín začatia a ukončenia prác
• cena diela, dodávateľský rozpočet rozdelený na BD a TV a na ostatné objekty, ktoré nie
sú predmetom dotácie)
• suma v žiadosti, v zmluve a v rozpočte musí byť rovnaká

Poznámky:
• tlačivo žiadosti doručiť vyplnené originál minimálne 2x pre OÚ BB, prílohy stačia len 1x
• v tlačive žiadosti zaokrúhľovať vypočítanú výšku dotácie na desiatky eur smerom nadol
• v tlačive žiadosti uviesť telefonický kontakt a mailovú adresu žiadateľa
• opravy v žiadosti môže vykonať iba žiadateľ, čo potvrdí podpisom, dátumom a pečiatkou a to len
•

v lehote na porávanie žiadostí
v prípade nepredloženia takto požadovaných príloh bude žiadosť posúdená ako nespĺňajúca
kritéria a vrátená v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní a v znení neskorších predpisov.

