
Obec Hamuliakovo 

Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na bývanie za rok 2023 

Údaje o žiadateľovi (daňovník predmetnej nehnuteľnosti) 

Meno a priezvisko: ........................................................................................................................  

Adresa: .........................................................................................................................................  

 

Žiadam o poskytnutie príspevku na bývanie:  

A) vo vzťahu k nehnuteľnosti: 

Adresa nehnuteľnosti  

(v tvare ulica, súpisné/orientačné č.): ................................................................. , Hamuliakovo 

Číslo bytu (len pre byty):  .......................................................................................................  

B) vo vzťahu k posudzovaným osobám s trvalým pobytom v nehnuteľnosti A) 

 a) starším ako 15 rokov (k 1.1. príslušného kalendárneho roka podania žiadosti): 

1.  Meno a priezvisko: ...............................................................................................................  

  Dátum narodenia: ................................................................................................................  

2.  Meno a priezvisko: ...............................................................................................................  

  Dátum narodenia: ................................................................................................................  

 b) v prípade, že pri a1) ide osamelého rodiča, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 

15 rokov, žiadam zohľadniť nezaopatrené dieťa mladšie ako 15 rokov s trvalým pobytom 

v nehnuteľnosti A) 

1.  Meno a priezvisko: ...............................................................................................................  

  Dátum narodenia: ................................................................................................................  

 c) v prípade, že pri a1) ide osamelo žijúcu osobu - poberateľa predčasného 

starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, skutočnosť označiť krížikom    

 

C) Príspevok na bývanie žiadam vyplatiť (spôsob úhrady príspevku na bývanie označte X): 

-  na bankový účet:    

 

- v hotovosti:  po telefonickej výzve, uviesť telefonický kontakt: .................................  

  



Čestné prehlásenie 

1. Čestne prehlasujem, že posudzované osoby uvedené v odseku B) Žiadosti mali trvalý pobyt v obci 

Hamuliakovo k 31.12. kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, keď bola podaná Žiadosť o poskytnutie 

príspevku a súčasne v čase podania tejto Žiadosti majú trvalý pobyt v predmetnej nehnuteľnosti uvedenej 

v bode A) Žiadosti. 

2. Čestne prehlasujem, že nemám voči obci Hamuliakovo nesplatené záväzky (napr. miestna daň, 

poplatok za komunálny odpad, poplatky zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole, školskom klube 

detí  a školskej jedálni, nájomné, pokuty a sankcie). 

3. Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok 

vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť. 

Prikladané doklady: 

• osamelo žijúca osoba poberateľ predčasného starobného dôchodku alebo 

starobného dôchodku – kópia Rozhodnutia sociálnej poisťovne o priznaní 

predčasného / riadneho starobného dôchodku  

• Občan inej štátnej príslušnosti ako slovenskej -  

Doklad povolenia na trvalý pobyt cudzincov – k nahliadnutiu alebo kópia 

V Hamuliakove, dňa ______________________    Podpis žiadateľa:__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Doplní Obec Hamuliakovo, po podaní žiadosti 

Základná výmera zdaňovania nehnuteľnosti*  ........................................................ m2 

(*vyplní správca dane - základ dane predmetnej nehnuteľnosti podľa Rozhodnutia o vyrúbení miestnej dane za 

príslušný rok podania žiadosti, odsek II. daň zo stavieb: A-stavby na bývanie alebo C-chaty a stavby na individuálnu 

rekreáciu resp. odsek III. daň z bytov: A-byt/nebytový priestor apartmán) 

Výpočet príspevku: ...................... € x ........................... m2 = ........................................... € 

(sadzba príspevku x výmera nehnuteľnosti = výška príspevku) 

Žiadosť skontroloval : Vyplatené : 

..................................................................... ........................................................................... 

podpis referenta, dátum podpis referenta, dátum 

Finančná kontrola vykonaná v zmysle §6 ods. zákona č.357/2015 Z.z                                                                                    
príjem/poskytnutie  alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy 
Pripravovaná finančná operácia je – nie je* v súlade s: 
a, rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rok 
b, rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a, 
c, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami 
d, zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy 
e, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov 
f, vnútornými predpismi alebo 
g, inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a, až f,  

 dátum: ______________ , meno a podpis:  _________________________________________ 
 
Finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole vykonal poverený zamestnanec a                    
a, spĺňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
b, finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je* možné vykonať 
Preskúmanie vecnej správnosti vykonal:                                

dátum: ______________ , meno a podpis:  _________________________________________ 
*nehodiace sa škrtnite  


