
 

Obnova bytových domov – INFORMÁCIA 
 

V minulosti sa obnova bytového domu vnímala ako nadštandard, dnes je takmer nutnosťou. 
Spoločný prístup k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov v Európskej únií, a tým 
hlavne k zvýrazneniu znižovaniu emisií CO2 prostredníctvom budov bol stanovený v 
smerniciach Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa transponovali do právnych a technických 
predpisov Slovenskej republiky. 

Teplo, ktoré sa dodáva objektu vo forme vykurovania uniká v bytových domoch cez steny, 
stropy, podlahy, okná, dvere a iné otvory do okolitého prostredia s nižšou teplotou. Aby teplota 
v objekte neklesala, je potrebné toto teplo neustále dopĺňať. Čím menej energie bude treba na 
dopĺňanie teploty v budove alebo byte, tým vyššie energetické úspory dosiahneme, a tým aj 
viac ušetríme. Komplexná obnova bytového domu – najmä izolácia obvodových konštrukcií je 
jednou z možností, ktorou dokážeme tepelné straty výrazne znížiť, a tak ušetriť časť nákladov 
na vykurovanie.  

 

Komplexná obnova bytového domu prináša ekonomické úžitky vo forme znížených nákladov 
(20-30%) na kúrenie, odstraňuje systémové poruchy domu, predlžuje životnosť stavby, zlepšuje 
vnútornú klímu, zvyšuje hodnotu majetku a v konečnom dôsledku komfort bývania.  

Pri realizácií komplexnej obnovy bytového domu, ide o proces pozostávajúci z viacerých fáz. 
Prípravnej, projekčnej, realizačnej a nakoniec preberacia a reklamačná fáza.  

V prvom rade je potrebné si odsúhlasiť vypracovanie projektovej dokumentácie na Významnú 
obnovu bytového domu (vypracovanie 4 až 6 týždne.), súčasťou ktorej je rozpočtová 
dokumentácia, odborné, statické a tepelnotechnické posudky. Do pozornosti dávame, že od 
roku 2016 sú v platnosti nové normy ( mení sa hrúbka izolantu polystyrén ,minerálna vlna na 
vyššiu).  

Následne je potrebné, aby vlastníci a nájomníci predmetného bytového domu splnomocnili 
správcu ( zápisnica zo schôdze resp. písomné hlasovanie)) na vybavenie stavebného povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia na významnú obnovu bytového domu. Vybavenie stavebného 
povolenia trvá približne 70-90 dní. 

V ďalšej fáze sa vyhlási “Súťaž” na výber zhotoviteľa diela na predmetné práce. Po odsúhlasení 
dodávateľa diela, rozpočtového nákladu, spôsobu financovania a ďalších právnych úkonov na 
schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca podá žiadosť na Štátny fond rozvoja 
bývania za účelom získania štátnych prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Možnosti financovania obnovy bytových domov. 
Bytové domy v správe SBD I , ktoré nemajú zrealizovanú obnovu bytového domu, majú 
nasledovné možnosti financovania: 

1. Úplné financovanie z fondu údržby a opráv bytového domu (ak bytový dom má tieto 
prostriedky na účte) 

 



 
2. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 2%, 1,5%, 1%, 0,5% a 
0% na dobu 20 rokov.  

Úver sa poisťuje záložnou zmluvou na pohľadávky fondu údržby a opráv, ktorá sa registruje v 
Notárskom centrálnom registri záložných práv. Podmienkou na získanie úveru je mať na účte 
25% vlastných zdrojov z rozpočtového nákladu, pri komplexnej rekonštrukcii výťahového 
zariadenia je možnosť zobrať úver 100% rozpočtového nákladu. 

Typy obnov, na ktoré je možné žiadať podporu zo ŠFRB 

- Zateplenie bytového domu - max. úver  75%obstarávacej ceny, úroková sadzba 1% 
- Odstránenie systémovej poruchy - max. úver  75%obstarávacej ceny, úroková 

sadzba 0,5% 
- Výmena výťahu - max. úver  100%obstarávacej ceny, úroková sadzba 0,5% 
- Modernizácia výťahu - max. úver  75%obstarávacej ceny, úroková sadzba 0,5% 
- Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody ..-max. úver 75%, 

úroková sadzba 0,5% 
- Iná modernizácia bytového domu – max. úver 75%, úroková sadzba 2% 

Dávame do pozornosti, že v prípade, že sa bude realizovať súčasne obnova obalových 
konštrukcií bytového domu aj rekonštrukcia elektroinštalácie bytového domu, úroková sadzba 
pre poskytnutý úver zo ŠFRB bude vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených 
pre realizované typy obnovy. 

Napríklad: obnova obalových konštrukcií úrok 1% a rekonštrukcia elektroinštalácie 0,5% čiže 
berie sa nižšia úroková sadzba čiže 0,5%. V prípade, že chceme dosiahnuť 0% úrokovú sadzbu 
je potrebné, aby na dome sa realizovali tri typy obnov bytovej budovy a jednou z nich je 
kompletná výmena výťahu alebo rekonštrukcia rozvodov( elektro, plyn, voda...). 

Mesačná tvorba fondu bytového domu musí byť taká, aby po zrážke splátky úveru ostalo z 
tvorby približne 20% na bežné výdavky.  

Úver odsúhlasujú na schôdzi 2/3 vlastníkov bytov a nebytových priestorov resp. písomným 
hlasovaním. Ak sa rozhodnú pre písomné hlasovanie podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja 
overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Overiť písomné hlasovanie môže aj notár. ( Novela zákona č. 70/2010 Z.z. §14ods.3) 

Ďalej ŠFRB poskytne finančné prostriedky na zatepľovanie za týchto podmienok: 

- úspora potreby tepla na vykurovanie musí byť min.35% 
- stavbu musí realizovať zhotoviteľ, ktorý má k tepelnoizolačnému systému správu z 

inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom 
- na stavbe je potrebné zabezpečiť dohľad odborným technickým dozorom 
- súčasťou projektového riešenia musia byť nevyhnutné súvisiace stavebné 

úpravy(oprava    vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, 
strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných 
otvorových výplní bytov) 



 
- v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že 

systémová porucha sa ku dňu podania žiadosti odstránila alebo jej odstránenie je 
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy 

- súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy musí byť vyregulovanie       
vykurovacej sústavy 

- žiadateľ musí preukázať údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné 
vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadostí 

- žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru musí zaviazať poskytnúť údaje o skutočnej 
spotrebe tepla na vykurovanie za 5 ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po 
dokončení zateplenia. 

Pri všetkých žiadostiach sa preveruje iná štátna pomoc, z toho dôvodu sa do žiadosti doplnil 
zoznam vlastníkov bytov s údajmi potrebnými na preverenie prijatia minimálnej pomoci podľa 
prílohy. 

Termín na podanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania je len v období od januára 
do septembra.  

Bližšie informácie o podmienkach čerpania úveru zo ŠFRB stanovuje Zákon č. 150 z 15 mája 
2013 o ŠFRB a vyhláška MDVaRR č. 284 z 20.augusta 2013 o výške poskytovanej podpory zo 
ŠFRB. www.sfrb.sk 

3. Nenávratná štátna dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
na odstránenie systémových porúch BD 
Jedná sa o nenávratný príspevok štátu na odstránenie systémových porúch bytového domu vo 
výške  až 22,- € na m² plochy bytov, avšak max. 70% z rozpočtových nákladov na odstránenie 
systémovej poruchy, výška % aj príspevku v € závisí od typu systémovej poruchy (definujú 
zákony č. 443/2010 Z.z., č. 134/2013 Z.z. a Vyhláška č. 181/2019). K podaniu žiadosti o štátnu 
dotáciu musí BD zdokladovať prítomnosť vlastných zdrojov v požadovanej výške (min. 30% z 
rozpočtových nákladov v závislosti od systémovej poruchy) výpisom z účtu fondu opráv ďalej 
len FO, resp. zmluvou o splátkovom úvere z komerčnej banky. V prípade úspešnej žiadosti 
musia vlastníci bytov použiť najprv vlastné zdroje, čo dokladujú kópiami faktúr dodávateľa a 
výpisom z účtu FO, kde je vidieť termín úhrad dokladovaných faktúr na účet dodávateľa. 
Projektová dokumentácia musí obsahovať kompletný projekt odstránenia systémovej poruchy, 
evidenčný list, odborný posudok v zmysle požiadaviek Zákonov. Horeuvedená dotácia sa týka 
vyslovene iba odstránenia systémových porúch domu - loggie, nie je možné ju poskytnúť na 
inú investíciu. 

4. Kombinácia úver  a dotácia 
Za hore uvedených podmienok na Významnú obnovu bytového domu je možné súčasne čerpať  
aj Dotačné zdroje z Ministerstva dopravy, výstavby SR   a úver zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. 

V prvom rade sa podáva žiadosť  o dotačné zdroje na sanáciu loggií – odstránenie systémovej 
poruchy loggií a následné sa predkladá žiadosť o podporu – úver na ostávajúcu časť obnovy 
bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

http://www.sfrb.sk/


 
5. Úver z komerčných bánk 
Bytový dom v prípade potreby na realizáciu opráv pri nedostatku vlastných zdrojov môže 
požiadať o poskytnutie úveru z komerčnej banky. 

Aby žiadosť o poskytnutie úveru bola kladne vybavená je potrebné spĺňať nasledujúce kritériá: 

- Výška tvorby fondu opráv a údržby za bytový dom musí byť v takej výške, aby po 
pravidelnej splátke úveru aj s úrokmi a tiež ďalšími finančnými nákladmi čerpanými z 
fondu údržby  a opráv bol mesačný zostatok minimálne vo výške 20% z jeho tvorby. 

- Rozsah opráv s cenou a dodávateľom, ktorý realizuje uvedené práce musí byť schválený 
nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytového domu. 

- Čerpanie úveru na bytový dom musí byť schválený 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov.  
- Výška tvorby fondu opráv a údržby musí byť schválená nadpolovičnou väčšinou 

všetkých vlastníkov bytového domu. 

Po splnení vyššie uvedených podmienok môže byť úver z komerčnej banky čerpaný vo výške 
100% schválenej opravy respektíve obnovy. Maximálna doba splácania úveru je do 20 rokov. 
Výška úrokovej sadzby sa dohodne individuálne a to za podmienok fixácie úrokovej sadzby na 
3,5,7 alebo 10 rokov alebo bez fixácie úrokovej sadzby. 

Pri fixácii je úroková sadzba vyššia, ale zabezpečí bytovému domu rovnomerné splátky aj  
prípade, ak na trhu dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb. 

Zabezpečenie úveru je realizované záložným právom na budúce pohľadávky voči fondu opráv 
a údržby. Dlžník prijímateľ úveru musí podľa podmienok komerčnej banky zabezpečiť 
vinkuláciu vkladu vo výške 2-5 mesačnej splátky a taktiež vinkuláciu prípadného poistného 
plnenia. 

Úrokové sadzby sa v súčasnosti pohybujú od 1,8 -3,0 % p.a. 

Konkrétne podmienky pri poskytnutí úveru má každá komerčná banka individuálne a pred 
podaním žiadosti je potrebné konkretizovať poplatky za uzavretie zmluvy, poplatky za 
predčasné splatenie úveru, výšku vinkulácie a pod. 

Požadované podklady k úveru sú Zmluva so zhotoviteľom diela, rozpočet stavby. 

Prvá stavebná sporiteľňa ako jediná banka na účel schválenia typu obnovy nepožaduje presne 
vopred schváleného dodávateľa. Po podpísaní zmluvy o úvere je na účet bytového domu 
pripísaných 80% výšky úveru a zvyšných 20% výšky úveru je doplatených po predložení 
všetkých potrebných faktúr k vykrytiu úveru najneskôr do jedného roka od podpísania úverovej 
zmluvy.     

Bližšie informácie budú poskytnuté na technickom a ekonomickom úseku SBD 1. 

 

Vypracoval: S.Grimpliniová,M.Karchová 

V Košiciach: október 2020 
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