„Príloha č. 15
k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Vyhlásenie
o majetku na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu
Meno, priezvisko a titul:
.............................................................................................................
Rodné číslo a dátum narodenia:
.............................................................................................................
Bydlisko:
.............................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej
39 833 eur.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov
nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

V ............................................... dňa .............................................

......................................................................
Podpis fyzickej osoby, ktorá podáva
vyhlásenie o majetku

..............................................................
Podpis úradne osvedčil

_______________________________________
* Nehodiace sa prečiarknuť.
** Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej
osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného
ďalej, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Majetok sa
preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o peňažný príspevok na
kompenzáciu. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel majetku pripadajúci
na fyzickú osobu, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo na fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Za majetok sa nepovažujú
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,

c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci,
ktorými sú ošatenie a obuv, a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová
dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d) jedno osobné motorové vozidlo,
e) nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru alebo
nepeňažné dary, ak tieto dary boli poskytnuté
1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
2. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou
všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou
spoločnosťou, alebo
3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia
zdravotného stavu,
f) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými
mravmi.“.

