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Úver na obnovu a rekonštrukciu 
bytových domov zo zdrojov 
Slovenskej sporiteľneKde vziať na obnovu 

bytových domov? Úver na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti bytových domov
s podporou NDF II.



V prípade dočasných problémov so zostatkom 
prostriedkov vo  fonde prevádzky, údržby 
a opráv (napr. z dôvodu vzniku nepredvídaných  
nákladov v súvislosti s odstraňovaním následkov 
havárie v bytovom dome) môžeme bytovému 
domu poskytnúť vinkulovaný KTK úver vo 
výške 3 splátok úveru, ak si vlastníci uvedenú 
možnosť schvália. 

Bytový dom má dostatočný čas sa stretnúť 
a odsúhlasiť si prípadné navýšenie tvorby  
fondu na bezproblémové splácanie úveru.

Výhody navyše  
Možnosť čerpania prvých 10% úveru 
bez dokladovania účelu, po odsúhlasení 
tejto možnosti vlastníkmi 

Možnosť posunu prvej splátky istiny úveru 
v závislosti od časového harmonogramu 
rekonštrukčných prác

Možnosť prispôsobenia splácania úveru 
podľa bytového domu

Zvýhodnené financovanie 
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cca 80 mil. € nových úverov do 
31.12.2023 
atraktívna úroková sadzba na celý úver 
už od 0,74 % p.a. 
splatnosť úverov až na 30 rokov 

Určený na financovanie projektov, ktorých výsledkom bude 
zníženie energetickej náročnosti na úroveň 
nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov 
alebo budov s takmer nulovou spotrebou energie, teda na 
komplexnú obnovu v zmysle deklarovanej projektovej 
dokumentácie.

Financovanie podporené z operačného programu 
Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je 
spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov.

Vďaka poskytovateľovi National Development Funds II.,  
v zastúpení SIH, a.s.,  50%-nej  miere spolufinancovania 
a zdieľania rizika. 

Zvýhodnené 
financovanie

od mája 2021



Celkové úverové zdroje v rámci programu pre bytové domy (vo výške
44 000 000,00 EUR ako 1. tranža) sú dostupné do 31/12/2023. Aktuálne 
poskytnutých 66 úverov v celkovej výške 22 558 324,00 EUR predstavuje 
čerpanie linky vo výške 51,27 %.

Čerpanie poskytnutých úverov: 12 159 290,00 EUR, tzn. 53,90%
Splácanie poskytnutých úverov: 236 980,00 EUR
Najvyššia čiastka poskytnutého úveru: 1 135 000,00 EUR
Celková zateplená plocha: 125 883 m2 (plocha cca 17 futbalových ihrísk)
Počet domácností s nižšou spotrebou: 1 655
Priemerná úspora tepla: 61 %

Bytové domy
– predaj SIH
(k 30/06/2022) 

Program sme spustili od 13.5.2021 a za toto obdobie:

sme vyhodnotili
81 vstupných dotazníkov

(objem úverov
27 856 168,40 €)

sme schválili
66 obchodov 

(22 558 324,00 €) 

máme v štádiu 
spracovávania 

10 žiadostí
(7 858 654,00 €) 



Čo v prípade, že bytový dom uvažuje aj  s výstavbou nových balkónov a lodžií  v bytovom 
dome? 
Vzhľadom k tomu, že zvýhodnené financovanie z európskych zdrojov presne definuje oprávnené účely 
financovania, s týmto vieme pomôcť poskytnutím štandardného Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových 
domov.
Vyžaduje sa odsúhlasenie 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Odporúčame, aby bolo zabezpečené schválenie všetkými vlastníkmi, ktorých sa výstavba týka, aby sa z dôvodu 
prípadného odvolania nepredlžoval termín získania právoplatného stavebného povolenia, ktoré Banka rovnako 
požaduje k čerpaniu úveru. 
Ak vlastníci právoplatným hlasovaním rozhodli o výstavbe balkónov, pre ďalšie hlasovanie o tej istej veci do 
jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome. 
Tento postup sa uplatňuje rovnako, ak sa hlasuje o úvere alebo jeho zmene, ktorá sa rieši dodatkom k úveru. 

Na čo sa nás 
často pýtate?
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Ako postupovať v prípade, že počas existencie úverového vzťahu bude bytový dom žiadať 
o zmenu dodávateľa alebo zmenu/rozšírenie rozsahu investície, ktorá mala  byť uhradená  z 
úveru? 
Pre zmenu dodávateľa postačuje nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, 
ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania. Ak však o uvedenej zmene 
bude bytový dom hlasovať opätovne do 1 roka, tu je podľa zákona požadovaný  súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Pri zmene účelu investície/ rozsahu investície, ktorá bola pôvodne odsúhlasená 2/3 väčšinou vlastníkov 
schválením podmienok úveru,  je to iné. Vlastníci si schválili na aký účel sa majú úverové zdroje použiť. Ak teda 
uvažujú o zmene  a hlasujú o zmene aj do 1 roka od pôvodného hlasovania,  banke postačuje odsúhlasenie  2/3 
väčšinou všetkých vlastníkov. 

Na čo sa nás 
často pýtate?
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Aktuálne sa zvyšujú ceny diela na realizovanie investícií na obnovu. Ako to majú klienti riešiť? 
Jednou z možností je už pri schvaľovaní úveru počítať s rezervou a schváliť si úver vo výške ceny diela navýšenej 
o 10%. 
Nepredvídané navýšenie ceny diela spravidla riešime s našimi klientami poskytnutím nového úveru na 
dofinancovanie investície, ktorý si vlastníci schvália na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní. 

Na čo sa nás 
často pýtate?
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Kde je možné podať žiadosť?
Požiadavkami bytových domov a ich správcov sa v Slovenskej sporiteľni zaoberá špecializovaný tím expertov.04

BA – Barbora Reindlová
reindlova.barbora@slsp.sk 
0910 880 569

TT – Ivan Juríček
juricek.ivan@slsp.sk 
0910 880 065

NR – Miroslava Medová 
medova.miroslava@slsp.sk
0910 685 361

TN – Jozef Ferina 
ferina.jozef@slsp.sk 
0910 880 342

ZA – Roman Hamran
hamran.roman@slsp.sk 
0910 685 554

BB – Erika Sochorová
sochorova.erika@slsp.sk 
0910 685 471

PO – Jana Stahorská
stahorska.jana@slsp.sk 
0910 685 777

KE – Jana Jokeľová, 
jokelova.jana@slsp.sk
0910 880 222

Zoznam 
regionálnych 
špecialistov pre 
bytové domy



Ušetriť môžete aj na výpisoch z účtu – výpisy doručované do el. bankovníctva alebo  na 
e-mailovú adresu sú zadarmo. Sú rovnocenné s papierovými a slúžia ako daňový doklad.

Ďalšie produkty a služby 

Účet pre fond prevádzky, údržby a opráv 
SPORObusiness pre bytový dom

6,- eur /mesačne

Nové elektronické 
bankovníctvo
George / Business24

realizácia trvalých príkazov 
a inkás – voči dodávateľom

všetky bezhotovostné 
vklady na účet – úhrady 
nájomného, preplatky 
dodávateľov

všetky prevodné príkazy 
zadané elektronicky –
úhrada opráv, servisných 
zásahov

Účet pre správcu bytového domu 
Business účet S/M/L
od 8,- eur/ mesačne

3 platobné karty 
k účtu

Vernostná zľava 
= 50% zľava za vedenie 
účtu ak vyčerpáte voľné 
transakcie 

balík bezhotovostných 
transakcií podľa výberu 
klienta

Nové elektronické 
bankovníctvo
George / Business24, 

zadarmozadarmo



Spolupráca so strategickým partnerom

Poistenie bytových domov



Čo je našim primárnym cieľom?

Chrániť Vás pred všetkými rizikami, ktorým môžete byť 
vystavení

Poskytnúť vám odbornú starostlivosť 
počas celej spolupráce

Bezplatne vám poradiť hneď v úvode, čo 
je pre vás najvhodnejšie Pripraviť ponuku šitú na mieru

Pomôcť Vám pri riešení poistných 
udalostí

V prípade potreby poskytnúť vám 
zálohovú platbu

Dať Vám vždy možnosť výberu medzi 
základnou a komplexnou ochranou

Jednu kontaktnú osobu, na ktorú sa môžete vždy obrátiť



Čo môžete získať?

Prenesiete svoje riziká na nášho strategického partnera 
uzatvorením kvalitnej poistnej zmluvy... 

Ochranu získavajú aj členovia orgánov 
spoločenstva 

KOOPERATIVA za Vás uhradí škody 
dohodnuté v poistnej zmluve

Nezaťažíte tak rozpočet bytového domu 
ani samotných domácností

Financie bytového domu môžu 
smerovať na jeho rozvoj nie záchranu

Navyše máme pre našich klientov pripravený bonus... 



Požiar Výbuch

Povodeň, záplava

Vietor

Proti čomu všetkému vás chránime...

Priamy úder blesku Ťarcha snehu

Havária rozvodov Únik vody

Atmosférické zrážky

Poistenie zodpovednosti za škodu

Medzi vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov navzájom

Spôsobenú iným osobám ako sú samotní 
vlastníci 



Bonifikácia za nízku škodovosťZodpovednosť členov orgánov 
spoločenstva 

KOOPERATIVA navyše prináša...

Koho toto poistenie chráni

Čo je poistením kryté

Ø Členovia orgánov podstupujú náročné rozhodnutia
Ø Zodpovedajú objektívne celým svojím majetkom
Ø Ich zodpovednosť trvá aj niekoľko rokov po skončení 

funkcie

Prečo ponúkame takéto poistenie

Ø Predsedu, podpredsedu a pod. 

Ø Finančné škody vzniknuté spoločenstvu

Ø Náhrady škody a náklady na právne zastúpenie v 
prípade súdnych sporov

Kto získava bonus a ako často

Ø Každý klient, ktorý má v Kooperative poistený bytový 
dom

Ø Bonus sa môže získať každý rok

V akej výške je bonus

Aké sú podmienky bonifikácie

Ø 5%  z ročného zaplateného poistného

Ø Ak vyplatené poistné plnenie v danom roku bude do 
výšky 15% zo zaplateného poistného
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Ďakujeme 
za pozornosť 


