
OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI A POZEMKU 

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

Lehota 

splatnosti

Úroková 

sadzba

v rokoch % z OC 
(1)

€ 
(1) %

max. max. max.
15. 1. - 30. 6. 2020                    

miesto: OÚ

20 75
650 €/ byt                               

alebo ubyt. bunku
1

20 75
860 €/ byt              

alebo ubyt. bunku
1

20 75 14 000 €/ ČOV 1

20 75
870 €/ byt                      

alebo ubyt. bunku
1

20 75
390 €/ byt                            

alebo ubyt. bunku
1

20 90 6 000 €/ byt 1

max. max. max. § 8, ods.1, písm. i) zákona

20 75
650 €/ byt                               

alebo ubyt. bunku
1

20 75
860 €/ byt                  

alebo ubyt. bunku
1

20 75 14 000 €/ ČOV    1

20 75
870 €/ byt                       

alebo ubyt. bunku
1

20 75
390 €/ byt                        

alebo ubyt. bunku
1

20 90 6 000 €/ byt 1

max. max. max.
15. 1. - 30. 6. 2020                   

miesto: OÚ

20 100
10 000 €/ byt                               

alebo ubyt. bunku
1

 -  ak priamo súvisí s nájomnými bytmi 

alebo ubytovacím domom                                

Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa, iné informácie
 Účely podpory - § 6 zákona

 - podporu možno poskytnúť,                                

ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávanými nájomnými bytmi,                                    

alebo s obstarávaným ubytovacím 

domom                                

Žiadateľ – iná právnická osoba (aj iná nezisková organizácia)

podľa § 7, ods. 1, písm. g) zákona,  ak od dátumu jej vzniku uplynulo aspoň 5 rokov

Maximálny limit

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky        

Výstavba miestnej komunikácie

 Obstaranie technickej vybavenosti  -  VÝSTAVBOU

Kúpa miestnej komunikácie

 Obstaranie technickej vybavenosti  -  KÚPOU

Kúpa garážového stojiska

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                    

Pozemok pre obstarávané nájomné byty alebo ubytovací dom

Kúpa pozemku 

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba garážového stojiska

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky 

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Kúpa odstavnej plochy

Vysvetlivky :  OC - obstarávacia cena, ČOV - čistička odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja 
(1) 

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

 - výška spoločného úveru pre všetky 

typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            

na jeden obstarávaný nájomný byt,       

alebo na jednu obstarávanú ubytovaciu 

bunku
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OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI A POZEMKU 

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

Lehota 

splatnosti

Úroková 

sadzba

v rokoch % z OC 
(1)

€ 
(1) %

max. max. max.
15. 1. - 28.2. 2020                    

miesto: OÚ

20 75
650 €/ byt                               

alebo ubyt. bunku
1

20 75
860 €/ byt              

alebo ubyt. bunku
1

20 75 14 000 €/ ČOV 1

20 75
870 €/ byt                      

alebo ubyt. bunku
1

20 75
390 €/ byt                            

alebo ubyt. bunku
1

20 90 6 000 €/ byt 1 § 8, ods.1, písm. i) zákona

max. max. max.

20 75
650 €/ byt                               

alebo ubyt. bunku
1

20 75
860 €/ byt                  

alebo ubyt. bunku
1

20 75 14 000 €/ ČOV    1

20 75
870 €/ byt                       

alebo ubyt. bunku
1

20 75
390 €/ byt                        

alebo ubyt. bunku
1

20 90 6 000 €/ byt 1

max. max. max.
15. 1. - 28. 2. 2020                   

miesto: OÚ

20 100
10 000 €/ byt                                         

alebo ubyt. bunku
1

 -  ak priamo súvisí s nájomnými bytmi 

alebo ubytovacím domom                                

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba garážového stojiska

Výstavba miestnej komunikácie

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky

 Obstaranie technickej vybavenosti  -  VÝSTAVBOU

 Účely podpory - § 6 zákona

Pozemok pre obstarávané nájomné byty alebo ubytovací dom

Kúpa pozemku 

Vysvetlivky: OC - obstarávacia cena, ČOV - čistička odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja 
(1) 

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

Kúpa odstavnej plochy

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa,                                          

iné informácie

Kúpa garážového stojiska

Maximálny limit

§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

 - podporu možno poskytnúť,                                

ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávanými nájomnými bytmi,                                    

alebo s obstarávaným ubytovacím 

domom                                

 - obstaranie technickej vybavenosti                         

k nájomným bytom je možné financovať 

spolu s dotáciou                                           

z MDV SR                                       

 - výška spoločného úveru pre všetky 

typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            

na jeden obstarávaný nájomný byt,       

alebo na jednu obstarávanú ubytovaciu 

bunku

 Obstaranie technickej vybavenosti  -  KÚPOU

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                   

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky 

Kúpa miestnej komunikácie

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj
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