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Ž i a d o s ť  
o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 
 
 

                    Fyzická 
           osoba 

 
            
 
 
 
 
Kód podpory      Kód okresu 
U110 U112 U116 U240 U242       

                             
Údaje mestského / miestneho úradu 
Číslo protokolu Dátum podania žiadosti Počet príloh 
   
Dátum overenia žiadosti Meno overovateľa Pečiatka a podpis 
   

 
 

A: Identifikačné údaje žiadateľa 
Priezvisko Meno Titul 
   
Dátum narodenia Rodné číslo Rodné priezvisko 
   
Adresa trvalého pobytu 
Mesto/Obec Ulica, popis. číslo PSČ 
   
Rodinný stav Štátna príslušnosť 
  
Identifikačné údaje manželky/a 
Priezvisko Meno Titul 
   
Dátum narodenia Rodné číslo Rodné priezvisko 
   
Adresa trvalého pobytu 
Mesto/Obec Ulica, popis. číslo PSČ 
   
Kontaktná adresa 
Priezvisko Meno Titul 
   
Mesto/Obec Ulica, popis. číslo PSČ 
   
Telefón Mobil Fax E-mail 
    
Identifikačné údaje overené podľa občianskeho preukazu  
Žiadateľ  
Č. OP : 

Manžel/ka 
Č. OP : 

Overil : 
 
 
 

FO 

 Pečiatka ŠFRB 
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B: Podpora - účel, druh a návrh výšky podpory 
Účel podpory Úver 

/v €/    
Nenávratný 
prísp./v €/    

Úroková 
sadzba 

Lehota 
splatnosti 

U1 výstavba bytu v bytovom dome     
U2 výstavba bytu v rodinnom dome      
C: Údaje o stavbe 
Názov stavby  
Miesto stavby (ulica, obec)  
Č. parc./katastr. územie  
Číslo bytu  
Stavebné povolenie 
číslo vydané kým mesiac a rok 

začatia stavby 
   
zo dňa právoplatné dňa mesiac a rok 

dokonč. stavby 
   
Ohlásenie stavebnému úradu Oznámenie stavebného úradu 
zo dňa číslo zo dňa 
   
mesiac a rok  začatia stavby  mesiac a rok dokončenia stavby  
Zhotoviteľ stavby 
Názov  
Sídlo  
IČO  
Stavebný dozor 
Meno  
Číslo osvedčenia  
D: Preukázanie finančného krytia 20% vlastných prostriedkov 
 z obstarávacej ceny 
Účel podpory      Obstarávacia cena  

/v €/ 
Výška vlast. 
zdrojov /v €/ 

Náklady na 1m2 
podlah. plochy 
/v €/ 

U1 výstavba bytu v bytovom dome    
U2 výstavba bytu v rodinnom dome     
E: Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov 
Zamestnanie/zamestnávateľ ( iný druh zárobkovej činnosti) Rodinný stav 
  
Počet nezaopatrených detí   
Počet zaopatrených neplnoletých detí  
Počet ďalších osôb odkázaných na výživu žiadateľa  
Príjem žiadateľ manžel/ka 
Priem. mesačný čistý príjem z podnikania v predchádz. roku   
Priem. čistý mesačný zárobok za predchádz. štvrťrok    
Ostatné príjmy   
Nemocenské dávky z nemocenského poistenia    
Dôchodkové dávky z  dôchodkového poistenia okrem zvýšenia 
dôchodku pre bezvládnosť  

  

Rodičovský príspevok    
Dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia   
Dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia   
Príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti     
Peňažný príspevok za opatrovanie   
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Celková výška záväzkov  
z toho:  
Suma príspevku na výživné platené iným osobám  
Suma úhrad podľa § 5 ods.2 písm. f) vyhl.   
Suma záväzkov vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté 
úvery a pôžičky  

  
 

F: Návrh na zabezpečenie záväzkov  
Nehnuteľnosťou Ručiteľmi 

áno nie  áno nie  
Nehnuteľnosť  
Označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva  
Názov Sídlo /obec, ulica, pop.  č./ 
  
Katastrálne územie/číslo LV Ocenenie zo znal. posudku /v €/ 
  
Ručitelia  1. ručiteľ 2. ručiteľ 
Meno a priezvisko   
Dátum narodenia   
Rodné číslo   
Adresa bydliska - ulica   
PSČ, mesto   
Zamestnanie/ zamestnávateľ   
Rodinný stav   
Počet nezaopatrených detí  celkom    
Počet zaopatrených neplnoletých detí    
Počet ďalších osôb odkázaných na výživu 
ručiteľa 

  

Priem. čistý mesačný príjem za predch. rok 
resp. štvrťrok 

  

Celková výška záväzkov   
Identifikačné údaje overené podľa občianskeho preukazu  
ručiteľ č.1 
Č. OP : 

ručiteľ č.2 
Č. OP : 

Overil : 
 

G: Preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie podpory podľa       
 § 10 zákona 
Podlahová plocha bytu 
Podlahová plocha bytu v bytovom dome /m2/   
Podlahová plocha bytu v rodinnom dome /m2/  
Celkový ročný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
za predchádzajúci kalendárny rok 
Celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa  
Príjem žiadateľa  
Príjem manžela/ky  
Príjem ostatných členov domácnosti   
Čestné vyhlásenia žiadateľa a manželského partnera žiadateľa 
Čestne vyhlasujem/e, že  

1. a) som (sme) – nie som (sme)(1) v likvidácii (iba SZČO) 
 b) som (sme) – nie som (sme)(1) v konkurze alebo bol – nebol(1) proti mne (nám) 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (iba SZČO) 

2. mám(e) – nemám(e) (1) splnené odvodové povinnosti a o prípadnom podaní 
dodatočného daňového priznania budem (e) informovať ŠFRB  

3. mám(e) - nemám(e)(1) usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 
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4. a) mám(e)(1)  záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky a 
svoje záväzky voči veriteľom si  plním(e) - neplním(e)(1) 

      b) nemám(e)(1)  záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky 
5. neoprávnene používam(e) - nepoužívam(e) (1) alebo zadržiavam(e) - 

nezadržiavam(e) (1) prostriedky ŠFRB 
6. k žiadosti som (sme) predložil(i) - nepredložil(i) (1) doklady o všetkých príjmoch 

domácnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti 
H: Ďalšie údaje 
 
 

 
   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 podpory zo 
ŠFRB. 

Vyhlasujem, že som ako žiadateľ resp. ani moja manželka (ani za slobodna) neobdržal podporu zo 
ŠFRB na výstavbu bytu v bytovom dome, v rodinnom dome ani na kúpu bytu v bytovom dome alebo 
v rodinnom dome. 

SÚHLAS 

S POSKYTNUTÍM ÚDAJOV Z INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 
     
 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 úverovej zmluvy. 

     Príslušným obdobím na účely tohto súhlasu je kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom 
zamestnanec, resp. SZČO požiadal o poskytnutie úveru a kalendárne mesiace roku, v ktorom požiadal 
o poskytnutie úveru predchádzajúce mesiacu, v ktorom požiadal o poskytnutie úveru. 

     Súhlas udeľujeme na dobu do splnenia zmluvného záväzku Štátnemu fondu rozvoja bývania podľa § 
14 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení od udelenia súhlasu; súhlas 
možno odvolať iba v prípade preukázania porušenia podmienok spracúvania údajov, na ktorý bol udelený. 

     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(2)  ......................................................    
 
Podpis manželky /a/(2)  .....................................................    
 
Vysvetlivky: 
(1) nehodiace sa škrtnúť 
(2) podpisy osvedčiť notárom alebo matrikou 



 

     

  Prílohy k žiadosti o poskytnutie úveru  zo ŠFRB                            Fyzická osoba 
 

Výstavba rodinného domu,  výstavba bytu v bytovom dome, kúpa novostavby bytu 
 

Za účelom zaopatrenia si bývania môže občan SR získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB) najviac v hodnote 80 % z obstarávacej ceny stavby a 20 % z ceny stavby musí mať nasporené.  
 
 Maximálne výšky úveru podľa jednotlivých účelov:   
Žiadateľ do 35 rokov:  
• výstavba rodinného domu – 38 350 € (1 155 000 SK), úrok 3,5 %, splácanie na 30 rokov 
• výstavba bytu v bytovom dome – 52 300 € (1 575 000 SK), úrok 2,0 %, splácanie na 30 rokov 
• kúpa novostavby bytu -  52 300 € (1 575 000 SK), úrok 2,0 %, splácanie na 30 rokov  

Žiadateľ nad 35 rokov: 
• výstavba rodinného domu – 38 350 € (1 155 000 SK),úrok 3,5%, splácanie do odchodu na dôchodok 
• výstavba bytu v bytovom dome – 38 350 € (1 155 000 SK), úrok 3,5 %, splácanie na 20 rokov 
• kúpa novostavby bytu – 45 300 € (1 364 000 SK), úrok 3,5 %, splácanie do odchodu na dôchodok 

Novostavba je taký byt, či rodinný dom,  ktorý od skolaudovania nie je starší ako 2 roky!  

Úver je možné získať aj pri vytvorení samostatnej bytovej jednotky prestavbou nebytových priestorov, 
ďalej vstavbou, prístavbou alebo nadstavbou existujúceho rodinného domu.  
 
Žiadosť musí spĺňať tri základné kritériá:  
 
 plocha bytu na bývanie nesmie presiahnuť v bytovom dome 80 m2 a v rodinnom dome 160 m2 
 žiadateľ musí disponovať takým pravidelným príjmom, z ktorého je schopný splácať úver 
 priemerný mesačný príjem domácnosti žiadateľa za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 3,5 
      násobok životného minima na daný počet členov jeho domácnosti.  
 
Údaje o stavbe:  
  1. sobášny list, rodné listy žiadateľov 
  2. právoplatné stavebné povolenie 
  3. list vlastníctva stavebného pozemku 
  4. obstarávacia cena stavby – položkovitý rozpočet alebo doklad o výške dohodnutej ceny stavby 
  5. architektonická časť a technická správa projektovej dokumentácie stavby 
  6. zmluva so zhotoviteľom stavby (pri stavbe dodávateľským spôsobom) 
  7. právoplatné kolaudačné rozhodnutie (pri kúpe bytu) 
  8. kúpna zmluva (pri  kúpe bytu) 
  9. výpis z účtu, alebo potvrdenie banky či stavebnej sporiteľne o vlastných prostriedkoch žiadateľa 
      v hodnote  aspoň 20 % z obstarávacej ceny stavby 
10. doklad o prestavanosti stavby potvrdený stavebným dozorom  
 
Preukázanie schopnosti splátok:  
11. rodné listy detí 
12. potvrdenie o príjme za predchádzajúci štvrťrok 
13. potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok 
14. ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
15. doklad o poberaní ostatných príjmov – dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia   
      rodičovský príspevok, príjem z vyživovacej povinnosti  
16. doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové 
      úvery a pôžičky  – je potrebné predložiť úverovú zmluvu 
17. doklad o vyživovacej povinnosti alebo príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má 
      žiadateľ vyživovaciu povinnosť 



 

     

Podnikateľ prikladá nasledovné doklady:  
18.  kópia povolenia na samostatnú zárobkovú činnosť (živnostenský list), 

      19.  potvrdenie o podaní  daňového  priznania z príjmu FO za predchádzajúci kalendárny rok,  
      20.  potvrdenia o plnení si odvodových povinností z daňového úradu, zo zdravotnej poisťovne  
             a Sociálnej poisťovne       
       21. čestné vyhlásenie podnikateľa, že nie je v likvidácii a nie je naňho vyhlásený konkurz z dôvodu 
             nedostatku financií 

 
Zabezpečenie ručenia 
Za poskytnutý úver je potrebné zabezpečiť ručenie jednou z nasledovných možností:  
a) dvoma ručiteľmi 
b) nehnuteľnosťou   
 
ad a) ručenie ručiteľmi 
22.  ručitelia prikladajú doklady uvedené pod bodmi 11, 12 a 16, alebo 11, 18-21 
23.  čestné vyhlásenie manžela/ky ručiteľa o súhlase s ručením 
 
Prvý ručiteľ musí byť do mladší ako 40 rokov, druhý v poradí môže byť do veku 60 rokov. Ručitelia 
dokladujú príjem len za predchádzajúci štvrťrok.  
 
ad b) ručenie nehnuteľnosťou 
24.  list vlastníctva a znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti, nie starší ako tri mesiace, 
 
Hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí byť najmenej 1,3 násobok požadovaného úveru zo 
ŠFRB. Po skončení výstavby sa nová stavba zakladá v prospech ŠFRB a predchádzajúce ručenie 
končí. 
 
Ďalšie údaje 

      25.  kópie občianskych preukazov žiadateľov a ručiteľov 
      26.  pri žiadosti o nenávratný príspevok na bezbariérový byt sa dokladuje potvrdenie od lekára 
             s vyznačením diagnózy  podľa  prílohy k zákonu o ŠFRB. 

 
Všetky prílohy k žiadosti sa prikladajú v dvoch exemplároch. Doklady nesmú byť staršie ako tri 
mesiace.  Žiadateľ je schopný splácať úver, ak disponuje takým príjmom, že po odrátaní  1,3 
násobku životného mimima (ŽM) mu zostane na splácanie podľa požadovanej výšky úveru. 
 
Životné minimum (ŽM):  plnoletá osoba          185,38 €   (5 585,- Sk) 
               manžel/manželka         129,31 €   (3 896,- Sk)  
zaopatrené, neplnoleté dieťa,   alebo nezaopatrené dieťa         84,61 €   (2 549,- Sk) 

 
Minimálna a maximálna hranica čistého mesačného príjmu na poskytnutie pôžičky zo ŠFRB 

 
              Minimálny príjem          Maximálny príjem 
Slobodný     240,99 € (7 260 SK)  +  splátka úveru              648,83 € (19 547 SK)   
Manželia              409,10 € (12 325 SK) +  splátka úveru           1 101,42 € (33 181 SK)  
Manželia s 1 dieťaťom        519,09 € (15 638 SK) +  splátka úveru           1 397,55 € (42 103 SK)  
Manželia s 2 deťmi              629,08 € (18 952 SK) +  splátka úveru          1 693,69 € (49 245 SK)  

 
Pri úvere vo výške  38 350  € a splatnosti na 30 rokov je mesačná splátka 172 €. 
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