
PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 

   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2020        

Lehota 

splatnosti

Úroková 

sadzba

Mesačná 

splátka

v rokoch % z OC 
(1)

€ 
(1) %  €

max. max. max.
1. 4. - 31. 10. 2020                    

miesto: MÚ

15*                  1 89,77

20* 2 303,53

15*                  1 89,77

20* 2 303,53

15*                  1 89,77

20* 2 303,53

15*                  1 89,77

20* 2 177,06

max. max. max.
15.1. - 30. 9. 2020                    

miesto: MÚ

15*                  1 89,77

20* 2 75,88

 *) časť úveru do 15 000 € s lehotou splatnosti max. 15 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 1 %, 

    časť úveru nad 15 000 € s lehotou splatnosti max. 20 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 - manželia do 35 rokov, ktorí uzatvorili 

manželstvo  najviac 36 mesiacov pred 

podaním žiadosti 

Vysvetlivky : OC - obstarávacia cena, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu)

(1) 
Úver sa určí vo výške nižšej hodnoty, vypočítanej podľa uvedených kritérií.

U 4010
Kúpa staršieho bytu v  bytovom, polyfunkčnom, rodinnom dome                                                  

(viac ako 3 roky od kolaudácie)
75 50 000

 Obstaranie bytu do vlastníctva FO - mladomanželia                                                                                             

-  stavebnou úpravou bytu

U 9010 Stavebná úprava bytu v bytovom, rodinnom dome  100 30 000

75 75 000

U 4110
Kúpa bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome                                                                           

(do 3 rokov od kolaudácie)
75 75 000

Žiadateľ - fyzická osoba - mladomanželia  

podľa § 7, ods. 1, písm. a) ;  § 6, ods. 4, písm. a)  zákona

 Obstaranie bytu do vlastníctva FO - mladomanželia                                                                                             

-  výstavbou alebo kúpou bytu 

U 1110 Výstavba bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome  75 75 000

 - manželia do 35 rokov,                                       

ktorí uzatvorili manželstvo                                        

najviac 36 mesiacov                                             

pred podaním žiadosti 

U 2410 Výstavba bytu v rodinnom dome 

Kód účelu  Účely podpory - § 6 zákona
Maximálny limit Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa

Platnosť dokumentu od 1. 1. 2020
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