Oznámenie
k doplneniu prílohy č. 80
k Žiadosti o poskytnutie úveru z účelu obnova bytovej budovy v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania,
žiadateľ správca/SVB
Príloha č. 80 k predmetnej žiadosti pod názvom „Zoznam vlastníkov bytov vykonávajúcich v byte
podnikateľskú činnosť“ ( ďalej len Zoznam)sa dopĺňa o časť 2 pod názvom „Čestné vyhlásenie
vlastníka bytu k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v byte. „ (ďalej len Čestné vyhlásenie).
Prílohu č. 80 časť 2 vypĺňajú len PO, FO- podnikatelia, ktorých správca alebo zástupca vlastníkov
bytov uvádza/uvedie v prílohe č. 80 „Zoznam“. Príloha č. 80 obsahuje zoznam vlastníkov bytov,
vykonávajúcich v byte podnikateľskú činnosť – údaje potrebné k prevereniu prijatia minimálnej
pomoci poskytnutej v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov pred podaním žiadosti o úver – PO, FO
– podnikatelia.
1.
a) Ak oprávnený žiadateľ už predložil žiadosť o poskytnutie podpory z účelu Obnova bytovej
budovy, bez doloženia „Čestného vyhlásenia“, ŠFRB ho následne vyzve o doplnenie
uvedeného formulára, ktorý je súčasťou prílohy č. 80 časť 2. Formulár „Čestné vyhlásenie“
po vyplnení údajov a overení v zmysle vysvetliviek, ktoré formulár obsahuje, oprávnený
žiadateľ alebo priamo vlastník, ktorý vykonáva v byte podnikateľskú činnosť, doručí na
príslušný miestny alebo mestský úrad, kde bola podaná žiadosť o úver z účelu Obnova
bytovej budovy alebo ho priamo odošle na ŠFRB:
Štátny fond rozvoja bývania
Útvar štrukturálnych fondov EÚ
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37
b) Ak oprávnený žiadateľ neuvedie v prílohe č. 80 časť „Zoznam“ žiadneho vlastníka , ktorý
v byte vykonáva podnikateľskú činnosť, predloží vyhlásenie, že taký subjekt sa v bytovom
dome nenachádza.
2.
Ak oprávnený žiadateľ ešte nepredložil žiadosť o poskytnutie podpory z účelu Obnova
bytovej budovy, je potrebné, aby pri podávaní predmetnej žiadosti táto povinne obsahovala Prílohu
č. 80 spolu s časťou 2.
Uvedené doplnenie ŠFRB vykonalo v zmysle legislatívnych predpisov o poskytovaní štátnej pomoci
a v zmysle schémy de minimis DM_5_2014.
V prípade otázok k danej problematike alebo odborných konzultácií, prosím kontaktovať:
Mgr. Rastislav Lackovič, 02/ 5936 4477, rastislav.lackovic@sfrb.sk

Kliknutím na odkaz nižšie sa Vám zobrazí Vzor. č 10 súčasť prílohy č. 80 – Čestné vyhlásenie .
Odkaz:
Vzor č. 10 súčasť prílohy č. 80 – Čestné vyhlásenie

