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

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

 Obstaranie bytu do vlastníctva FO                                                       
- výstavbou alebo kúpou bytu

max. max.
15.01. - 30.09.2021                    

miesto: MÚ

U 112 40 100 120 000 1 303,43

U 117 30 75 100 000 2 369,62

U 118 40 100 120 000 1 303,43

U 119 30 75 100 000 2 369,62

U 1110 40 100 120 000 1 303,43

U 242 40 100 120 000 1 303,43

U 247 30 75 100 000 2 369,62

U 248 40 100 120 000 1 303,43

U 249 30 75 100 000 2 369,62

U 2410 Výstavba bytu v rodinnom dome - mladomanželia 40 100 120 000 1 303,43

U 412 40 100 120 000 1 303,43

U 417 30 75 100 000 2 369,62

U 418 40 100 120 000 1 303,43

U 419 30 75 100 000 2 369,62

U 4110 40 100 120 000 1 303,43

U 442 40 100 120 000 1 303,43

U 447 30 75 100 000 2 369,62

U 448 40 100 120 000 1 303,43

U 449 30 75 100 000 2 369,62

U 4410 40 100 120 000 1 303,43

Vysvetlivky:

 - manželia do 35 rokov,                                           
- manželia s maloletým dieťaťom,                                      
- mladomanželia (§6, ods. 4, písm. a)                                           
- ŤZP                                                     - 
odchovanec do 35 rokov,                                                                     
- odchovanec s maloletým dieťaťom                                                         
- osamelý rodič s nezaopatreným     
dieťaťom

Kúpa bytu v rodinnom dome - mladomanželia

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - ŤZP

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - manželia

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - ŤZP

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - manželia

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - mladomanželia

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - mladomanželia

Kúpa bytu v rodinnom dome - ORsD

Kúpa bytu v rodinnom dome  - odchovanec 

Kúpa bytu v rodinnom dome - manželia

Kúpa bytu v rodinnom dome - ŤZP

 Účely podpory - § 6 zákona
Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Žiadateľ - fyzická osoba
 podľa § 7, ods. 1, písm. a) zákona

Maximálny limit

FO                                                                                 
( §10, ods.5 zákona)

ON - obstarávací náklad, PP - podlahová plocha, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu), ŤZP – občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ORsD - osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom, odchovanec - odchovanec 
detského domova

Kód účelu

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - ORsD

Výstavba bytu v rodinnom dome -odchovanec 

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - ORsD

Výstavba bytu v rodinnom dome - manželia

Výstavba bytu v rodinnom dome - ŤZP

Výstavba bytu v rodinnom dome - ORsD

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome  - odchovanec 

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome - odchovanec 

(1) Úver sa určí vo výške nižšej hodnoty, vypočítanej podľa uvedených kritérií.
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 500 max. max.
15.01. - 30.09.2021                  

miesto: MÚ

U 540 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

U 519 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

Výmena 20 100 70 000 €/ výťah 0,5 -

Modernizácia 20 75 50 000 €/ výťah 0,5 -

U 979 20 75 100 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 989 20 100 150 €/ m2 PP bytu 0,5 -  - reštituenti bytových domov  

U 999 20 75 90 €/ m2 PP bytu 2 -

max. max. max.
15.01. - 30.09.2021                     

miesto: MÚ

Žiadateľ - fyzická osoba 

 Obnova bytovej  budovy :

všetky fyzické osoby

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a 
vzduchotechniky v bytovom dome 

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome 

Iná modernizácia bytového domu 

len FO                                                                              
podľa § 11,ods. 3 zákona                                                                  

Výmena alebo modernizácia výťahu 

Kód účelu

podľa § 7, ods. 1, písm. a) 

U 969

Zateplenie rodinného domu                                                

Zateplenie bytového domu                                                      

U 9010

Maximálny limit

100Stavebná úprava bytu v bytovom, rodinnom dome  
 - manželia do 35 rokov, ktorí uzatvorili 
manželstvo  najviac 36 mesiacov pred 

podaním žiadosti 

 Stavebná úprava bytu FO - mladomanželia                                                                                             

20 1 137,97

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

 Účely podpory - § 6 zákona

30 000

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Vysvetlivky : ON - obstarávací náklad, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu)

Platnosť dokumentu od 1. 1. 2021

2/16



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

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

 Obstaranie nájomného bytu

 - výstavba a kúpa nájomných bytov - bez dotácie

U 411 40 95 1 350 €/ m2 PP bytu 1 - § 10, ods. 13 zákona                                

U 441 40 95 1 350 €/ m2 PP bytu 1 -

U 611 40 95 1 350 €/ m2 PP bytu 1 -

U 641 40 95 1 350 €/ m2 PP bytu 1 -

U 4101TV max. max. 
15.01. - 31.08.2021                     

miesto: OÚ

U 4111 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 4121 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 4131 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 4141 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4151 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4161 20 90 6 000 €/ byt 1 -

U 6101TV max. max. § 8, ods.1, písm. i) zákona

U 6111 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 6121 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 6131 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 6141 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6151 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6161 20 90 6 000 €/ byt 1 -

max. max. 
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ

 -  ak priamo súvisí s nájomn. bytmi                                 
§ 8, ods.1, písm. j) zákona

Kúpa pozemku pre obstarávané nájomné bytyU 4501 20 100 12 000 €-17 000 €/ byt 1 -

Kúpa miestnej komunikácie

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                                
-  kúpou, bez dotácie

Žiadateľ – iná právnická osoba (aj iná nezisková organizácia)

15.01. - 31.08.2021                            
miesto: OÚ

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Kúpa nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

Výstavba  nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome

max. 

Kúpa nájomného bytu v rodinnom dome

 Účely podpory - § 6 zákona

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky 

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky        

Výstavba miestnej komunikácie

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                                                          
-  výstavbou, bez dotácie

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

podľa § 7, ods. 1, písm. g) zákona

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jeden obstarávaný nájomný byt

Výstavba garážového stojiska

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

Kúpa odstavnej plochy

Maximálny limit
Kód účelu

Výstavba  nájomného bytu v rodinnom dome

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávanými nájomnými bytmi                                 

 - v meste; v priamo susediacich obciach; 
v obci s priemyselným parkom (už aj počas 
jeho výstavby); v obci s počtom obyv. nad 

2000, v obci v ktorej sa nachádza 
prevádzkareň žiadateľa min. s 200 

zamestnancami

Kúpa garážového stojiska

Pozemok pre obstarávané nájomné byty

Vysvetlivky :  ON- obstarávací náklad, PP - podlahová plocha, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja 

max. 

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                    
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 501 max. max.
15. 1. - 30. 9.2021                  

miesto: MÚ

U 511 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -  dva typy obnovy

U 541 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

U 711 20 75 100 €/ m2 PP bytu 1 -

Výmena 20 100 70 000 €/ výťah 0,5 -  tri a viac typov obnovy

Modernizácia 20 75 50 000 €/ výťah 0,5 -

U 971 20 75 100 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 981 20 100 150 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 991 20 75 90 €/ m2 PP bytu 2 -

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome

Iná modernizácia bytového domu

Ak sa na stavbe súčasne realizujú                                
dva typy (účely) obnovy, spoločná 
úroková sadzba je vo výške nižšej                                       

z hodnôt úrokových sadzieb.

Zateplenie rodinného domu                                                   

U 961

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Výmena alebo modernizácia výťahu         

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a 
vzduchotechniky v bytovom dome

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

 Obnova bytovej budovy:

Zateplenie bytového domu                                                          

Maximálny limit
Kód účelu  Účely podpory - § 6 zákona

Žiadateľ – iná právnická osoba (aj iná nezisková organizácia)

podľa § 7, ods. 1, písm. g) zákona

Ak sa na stavbe súčasne realizujú tri                         
a viac typov obnovy, spoločná úroková 

sadzba sa určí ako rozdiel najnižšej 
úrokovej sadzby pre vybrané typy obnovy 

a 0,5 percentuálneho bodu.
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

max. max.
15.01. - 31.08.2021                  

miesto: OÚ

U 301 40 100 1200  €/ m2 PP 0,5 -

U 3101 TV max. max.

U 3111 20 75 1300 €/ OM 1 -

U 3121 20 75 1800 €/ OM 1 -

U 3131 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 3141 20 75 1900 €/ OM 1 -

U 3151 20 75 1900 €/ OM 1 -

max. max.
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ

 - iba ak priamo súvisí                                          
s výstavbou zariadenia sociálnych služieb                              

§ 8, ods.1, písm. j) zákona

max. max.
15.01. - 31.08.2021                 

miesto: OÚ

U 801 25 100 200  €/ m2 PP 0,5 -

U 891 25 100 800  €/ m2 PP 0,5 -

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

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Žiadateľ – iná právnická osoba (aj iná nezisková organizácia)
podľa § 7, ods. 1, písm. g) zákona

Pozemok pre zariadenie sociálnych služieb

Kúpa pozemku pre zariadenie sociálnych služieb 20 100 12 000 €-17 000 €/ OM 1 -U 4531

Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky        

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Modernizácia zariadenia sociálnych služieb (U 803)

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jednu obytnú miestnosť

 Obnova zariadenia sociálnych služieb

Zateplenie zariadenia sociálnych služieb (Z 803)

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

Výstavba miestnej komunikácie

Vysvetlivky :  ON - obstarávací náklad, PP - podlahová plocha, OM - obytná miestnosť, ČOV - čistiareň odpadových vôd, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu), OÚ - okresný úrad v sídle kraja 

Výstavba zariadenia sociálnych služieb 

 Výstavba zariadenia sociálnych služieb - bez dotácie

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s výstavbou zariadenia sociálnych služieb                                
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

max. max.
15.01. - 31.08.2021                 

miesto: OÚ

U 4201 30 95 1 200 €/ m² PP UB 1 -

U 6201 30 95 1 200 €/ m² PP UB 1 -

U 4201TV max. max. 15.01. - 31.08.2021

U 4211 20 75 1 300 €/ UB 1 -

U 4221 20 75 1 800 €/ UB 1 -

U 4231 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 4241 20 75 1 900 €/ UB 1 -

U 4251 20 75 1 900 €/ UB 1 - § 8, ods.1, písm. i) zákona

U 6201TV max. max.

U 6211 20 75 1 300 €/ UB 1 -

U 6221 20 75 1 800 €/ UB 1 -

U 6231 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 6241 20 75 1 900 €/ UB 1 -

U 6251 20 75 1 900 €/ UB 1 -

max. max.
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ
 - iba ak priamo súvisí                                          

s obstarávaným ubytovacím domom                              

§ 8, ods.1, písm. j) zákona
Kúpa pozemku pre ubytovací domU 4521 20 100 12 000 €-17 000 €/ UB 1 -

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                    

Obstaranie ubytovacieho domu - bez dotácie

Obstaranie technickej vybavenosti pre ubytovací dom                                        - 
kúpou, bez dotácie

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                   

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávaným ubytovacím domom                                

podľa § 7, ods. 1, písm. g) zákona

Kód účelu

 § 14c, ods. 2 zákona                                        - 
v meste; v priamo susediacich obciach; v obci 

s priemyselným parkom (už aj počas jeho 
výstavby); v obci v ktorej sa nachádza 

prevádzkareň žiadateľa min. s 500 zam.

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

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba ubytovacieho domu, vrátane získania ubytovacieho domu nadstavbou, 
prístavbou a stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy

 Účely podpory - § 6 zákona
Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Maximálny limit

Kúpa ubytovacieho domu 

Kúpa miestnej komunikácie

Kúpa odstavnej plochy pri ubytovacom dome 

Obstaranie technickej vybavenosti pre ubytovací dom                                        - 
výstavbou, bez dotácie

Výstavba miestnej komunikácie

Výstavba odstavnej plochy pri ubytovacom dome 

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, UB - ubytovacia bunka, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Pozemok pre ubytovací dom

Žiadateľ – iná právnická osoba (aj iná nezisková organizácia)
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 414 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 444 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 614 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 644 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

Kúpa nájomného bytu v rodinnom dome,  

Výstavba  nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome

Výstavba  nájomného bytu v rodinnom dome

 Obstaranie nájomného bytu

 - výstavba a kúpa nájomných bytov - bez dotácie
max.

 Účely podpory - § 6 zákona

Kúpa nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

 - výstavba a kúpa nájomných bytov - s dotáciou 

Maximálny limit

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

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

40Kúpa nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

40

max.

-

Výstavba  nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome

Výstavba  nájomného bytu v rodinnom dome

poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok

U 414

U 444

-

* 0% úroková sadzba                                                 
je stanovená                                                          

pre obstarávanie nájomných bytov                                                            
v najmenej rozvinutých okresoch

15.01. – 31.08.2021                                      
miesto: OÚ

max.

* 0% úroková sadzba                                                 
je stanovená                                                          

pre obstarávanie nájomných bytov                                                            
v najmenej rozvinutých okresoch

0*-1

0*-1

0*-1

-

-

15.01. – 31.05.2021                                      
miesto: OÚ

max.
 Obstaranie nájomného bytu

Žiadateľ – Nezisková organizácia (podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona ) 

Kód účelu

40

0*-1

Kúpa nájomného bytu v rodinnom dome,  

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

U 614 40

U 644
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

max. max. 15.01. - 31.08.2021

U 304 40 100 1 200 €/ m² PP 0,5

U 3104 TV max. max.

U 3114 20 75 1 300 €/ OM 1 -

U 3124 20 75 1 800 €/ OM 1 -

U 3134 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 3144 20 75 1 900 €/ OM 1 -

U 3154 20 75 1 900 €/ OM 1 -

max. max. 
15.01. – 31.05.2021                   

miesto: OÚ

 -  ak priamo súvisí s výstavbou 
zariadenia sociálnych služieb                                 

§ 8, ods.1, písm. j) zákona
20 100 12 000 €-17 000 €/ OM 1 -

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, OM - obytná miestnosť, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

 Výstavba zariadenia sociálnych služieb - bez dotácie 

Výstavba zariadenia sociálnych služieb

Žiadateľ – Nezisková organizácia (podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona ) 

poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok

Pozemok pre zariadenie sociálnych služieb

U 4534 Kúpa pozemku pre zariadenie sociálnych služieb

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

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky        

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba miestnej komunikácie

Výstavba odstavnej plochy

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

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s výstavbou zariadenia sociálnych služieb                                

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jednu obytnú miestnosť
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 504 max. max.
15.01. - 30.09.2021                                   

miesto: MÚ

U 514 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

U 544 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

U 714 20 75 100 €/ m2 PP bytu 1 -

Výmena 20 100 70 000 €/ výťah 0,5 -

Modernizácia 20 75 50 000 €/ výťah 0,5 -

U 974 20 75 100 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 984 20 100 150 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 994 20 75 90 €/ m2 PP bytu 2 -

Zateplenie bytového domu                                                          

Výmena alebo modernizácia výťahu

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Vysvetlivky :  ON - obstarávací náklad, PP - podlahová plocha, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu), OÚ - okresný úrad v sídle kraja

 Obnova bytovej budovy:

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

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok

Kód účelu

Žiadateľ – Nezisková organizácia (podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona ) 

Zateplenie rodinného domu                                                    

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

Iná modernizácia bytového domu

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a 
vzduchotechniky v bytovom dome

- výsledná úroková sadzba sa určí                                                        
v závislosti na počte požadovaných 

podúčelov

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome

U 964
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 4104TV max. max.
15.01. – 31.05.2021 (s dotáciou)      

do 31.08.2021 (bez dotácie)                 
miesto: OÚ

U 4114 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 4124 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 4134 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 4144 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4154 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4164 20 90 6 000 €/ byt 1 -

U 6104TV max. max. § 8, ods.1, písm. i) zákona

U 6114 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 6124 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 6134 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 6144 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6154 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6164 20 90 6 000 €/ byt 1 -

max. max. 
15.01. – 31.05.2021 (s dotáciou)          

do 31.8.2021 (bez dotácie)                   
miesto: OÚ

 -  ak priamo súvisí s nájomn. bytmi                                 

§ 8, ods.1, písm. j) zákona

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                          
- výstavbou (s dotáciou/bez dotácie)

Maximálny limit

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávanými nájomnými bytmi                                 

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jeden obstarávaný nájomný byt

Výstavba garážového stojiska

poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 
% majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Kúpa miestnej komunikácie

12 000 €-17 000 €/ byt 1 -

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

Vysvetlivky :  ON - obstarávací náklad, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

Kúpa odstavnej plochy

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Kúpa pozemku pre obstarávané nájomné bytyU 4504 20 100

Pozemok pre obstarávané nájomné byty

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                          
- kúpou (s dotáciou/bez dotácie)

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                   

Kúpa garážového stojiska

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Žiadateľ – Nezisková organizácia (podľa § 7, ods. 1, písm. f) zákona ) 

 Účely podpory - § 6 zákona

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba miestnej komunikácie

Kód účelu
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 413 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 443 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 613 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U 643 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U1013 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1 -

U1213 40 80 1 080 €/ m² PP 0*-1

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

100 1 350 €/ m² PP

80 1 080 €/ m² PP

U1213 40 100 1 350 €/ m² PP 0*-1

U1113

 Obstaranie nájomného bytu

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj

max.

max.

Kultúrna pamiatka

* 0% úroková sadzba je stanovená                                                          
pre obstarávanie nájomných bytov                                                            
v najmenej rozvinutých okresoch

* 0% úroková sadzba je stanovená                                                          
pre obstarávanie nájomných bytov                                                            
v najmenej rozvinutých okresoch

15.01. – 31.08.2021                             
miesto: OÚ

-

0*-1

§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

 - výstavba, kúpa, alebo stavebná úprava nájomých bytov - s dotáciou 

Výstavba nájomného bytu v rodinnom dome

40

40

max.
15.01. – 31.05.2021                             

miesto: OÚ

max.

U 413

U 443

Výstavba nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

Kúpa nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

Výstavba nájomného bytu v rodinnom dome

Stavebná úprava nájomného bytu, ktorý bol nadobudnutý do vlastníctva prevodom z 
MO SR a nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

 Účely podpory - § 6 zákona

 Obstaranie nájomného bytu

 - výstavba, kúpa, al. stavebná úprava nájomných bytov  - bez dotácie 

0*-1

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa,                                     

iné informácie

Kúpa nájomného bytu v rodinnom dome

-

-

40

Kód účelu

Kultúrna pamiatka

Vysvetlivky :  ON - obstarávací náklad, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

Maximálny limit

40 0*-1

-

0*-1

Stavebná úprava nájomného bytu, ktorý bol nadobudnutý do vlastníctva prevodom z 
MO SR a nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

-

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

0*-1

Stavebná úprava nájomného bytu, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na 
stavby

Kúpa nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

Kúpa nájomného bytu v rodinnom dome

U 613

U 643

U1013 40

40 -

Výstavba nájomného bytu v bytovom dome,  polyfunkčnom dome

0*-1
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 4103TV max. max.
15.01. – 31.05.2021 (s dotáciou)        

do 31.8.2021 (bez dotácie)           
miesto: OÚ

U 4113 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 4123 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 4133 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 4143 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4153 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 4163 20 90 6 000 €/ byt 1 - § 8, ods.1, písm. i) zákona

U 6103TV max. max. 

U 6113 20 75 1 300 €/ byt 1 -

U 6123 20 75 1 800 €/ byt 1 -

U 6133 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 6143 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6153 20 75 1 900 €/ byt 1 -

U 6163 20 90 6 000 €/ byt 1 -

max. max.
15.01. – 31.05.2021                   

miesto: OÚ

 -  ak priamo súvisí s nájomn. bytmi                                 

§ 8, ods.1, písm. j) zákona
U 4503 Kúpa pozemku pre obstarávané nájomné byty 20 100 12 000 €-17 000 €/ byt 1 -

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja 

Kód účelu

Pozemok pre obstarávané nájomné byty

Kúpa odstavnej plochy

Kúpa miestnej komunikácie

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba miestnej komunikácie

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

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                  
-  výstavbou (s dotáciou/bez dotácie)

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávanými nájomnými bytmi                                 

§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

 Účely podpory - § 6 zákona

Výstavba odstavnej plochy

Výstavba garážového stojiska

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                   

 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty                                                                  
-  kúpou (s dotáciou/bez dotácie) 

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jeden obstarávaný nájomný byt

 - obstaranie technickej vybavenosti                         
k nájomným bytom je možné financovať 

spolu s dotáciou z MDV SR                                       

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky 

Maximálny limit

Kúpa garážového stojiska

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa,                                          

iné informácie
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

max. max.
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ

U 4203 30 95 1 200 €/ m² PP UB 1 -

U 6203 30 95 1 200 €/ m² PP UB 1 -

U4203TV max. max.
15.01. - 31.08.2021                    

miesto: OÚ

U 4213 20 75 1 300 €/ UB 1 -

U 4223 20 75 1 800 €/ UB 1 -

U 4233 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 4243 20 75 1 900 €/ UB 1 -

U 4253 20 75 1 900 €/ UB 1 - § 8, ods.1, písm. i) zákona

U 6203TV max. max.

U 6213 20 75 1 300 €/ UB 1 -

U 6223 20 75 1 800 €/ UB  1 -

U 6233 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 6243 20 75 1 900 €/ UB 1 -

U 6253 20 75 1 900 €/ UB 1 -

max. max.
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ
 - iba ak priamo súvisí s obstarávaným 
ubytovacím domom                                 

§ 8, ods.1, písm. j) zákona

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj
§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

Kód účelu
Maximálny limit Termín a miesto podania žiadostí, 

špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Kúpa odstavnej plochy pri ubytovacom dome 

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                    

Kúpa verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Obstaranie technickej vybavenosti pre ubytovací dom                                        - 
kúpou

Výstavba ubytovacieho domu, vrátane získania ubytovacieho domu nadstavbou, 
prístavbou a prestavbou bytovej alebo nebytovej budovy

 § 14c, ods. 2 zákona                                       - 
v meste; v priamo susediacich obciach; v obci 

s priemyselným parkom (už aj počas jeho 
výstavby); v obci v ktorej sa nachádza 

prevádzkareň žiadateľa min. s 500 zam.

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku

Kúpa ubytovacieho domu 

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s obstarávaným ubytovacím domom                                

Obstaranie technickej vybavenosti pre ubytovací dom                                        - 
výstavbou

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, UB - ubytovacia bunka, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

Obstaranie ubytovacieho domu 

Kúpa verejného vodovodu a vodovodnej prípojky                                                   

 Účely podpory - § 6 zákona

Výstavba odstavnej plochy pri ubytovacom dome 

Kúpa čistiarne odpadových vôd (ČOV)

20 100 1 -

Kúpa miestnej komunikácie

Pozemok pre ubytovací dom

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba miestnej komunikácie

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

12 000 €-17 000 €/ UBKúpa pozemku pre ubytovací domU 4523
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON(1) € (1) %  €

max. max.
15.01. - 31.08.2021                  

miesto: OÚ

U 303 40 100 1 200  €/ m2 PP 0,5 -

U 3103 TV max. max.

U 3113 20 75 1 300 €/ OM 1 -

U 3123 20 75 1 800 €/ OM 1 -

U 3133 20 75 20 000 €/ ČOV 1 -

U 3143 20 75 1 900 €/ OM 1 -

U 3153 20 75 1 900 €/ OM 1 -

max. max.
15.01. - 31.08.2021                   

miesto: OÚ

 - iba ak priamo súvisí s výstavbou 
zariadenia sociálnych služieb                                 

§ 8, ods.1, písm. j) zákona

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj

Kód účelu

Obstaranie technickej vybavenosti výstavbou

Výstavba verejného vodovodu a vodovodnej prípojky        

Výstavba verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky

Výstavba odstavnej plochy

Maximálny limit

 Výstavba zariadenia sociálnych služieb - len bez dotácie

Výstavba zariadenia sociálnych služieb 

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Pozemok pre zariadenie sociálnych služieb

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Výstavba miestnej komunikácie

 Účely podpory - § 6 zákona

§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, OM - obytná miestnosť, ČOV - čistiareň odpadových vôd, OÚ - okresný úrad v sídle kraja
(1) Úver sa určí vo výške nižšej hodnoty, vypočítanej podľa uvedených kritérií.

 - podporu možno poskytnúť,                                
ak stavba priamo súvisí                                              

s výstavbou zariadenia sociálnych služieb                                

 - výška spoločného úveru pre všetky 
typy technickej vybavenosti                           

nesmie presiahnuť 12 000,- €                            
na jednu obytnú miestnosť

U 4533 Kúpa pozemku pre zariadenie sociálnych služieb 20 100 12 000 €-17 000 €/ OM 1 -
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON(1) € (1) %  €

max. max.
15.01. - 31.08.2021                 

miesto: OÚ

U 803 25 100 200  €/ m2 PP 0,5 -

U 893 25 100 800  €/ m2 PP 0,5 -

U 503 max. max.
15.01. - 30.09.2021                  

miesto: MÚ

U 513 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -  dva typy obnovy

U 543 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -

U 713 20 75 100 €/ m2 PP bytu 1 -

Výmena 20 100 70 000 €/ výťah 0,5 -  tri a viac typov obnovy

Modernizácia 20 75 50 000 €/ výťah 0,5 -

U 973 20 75 100 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 983 20 100 150 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 993 20 75 90 €/ m2 PP bytu 2 -

Ak sa na stavbe súčasne realizujú tri                         
a viac typov obnovy, spoločná úroková 

sadzba sa určí ako rozdiel najnižšej 
úrokovej sadzby pre vybrané typy obnovy 

a 0,5 percentuálneho bodu.

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a 
vzduchotechniky v bytovom dome

Vysvetlivky:  ON - obstarávací náklad, PP – podlahová plocha, MÚ - mestský úrad v sídle okresu, OÚ - okresný úrad v sídle kraja

U 963

Ak sa na stavbe súčasne realizujú                   
dva typy (účely) obnovy, spoločná 
úroková sadzba je vo výške nižšej                               

z hodnôt úrokových sadzieb.

Modernizácia zariadenia sociálnych služieb (U 803)

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome

Iná modernizácia bytového domu

Zateplenie bytového domu                                                          

Zateplenie zariadenia sociálnych služieb (Z 803)

 Obnova bytovej budovy - len bez dotácie

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

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Zateplenie rodinného domu                                                    

 Obnova zariadenia sociálnych služieb - len bez dotácie

Výmena alebo modernizácia výťahu

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie

Žiadateľ – obec, samosprávny kraj
§ 7, ods. 1, písm. b), c)  zákona

Kód účelu  Účely podpory - § 6 zákona

Maximálny limit
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PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR 
   v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB

 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") Rok 2021        

Lehota 
splatnosti

Úroková 
sadzba

Mesačná 
splátka

v rokoch % z ON (1) € (1) %  €

U 505 max. max.
15.01. - 30.09.2021                  

miesto: MÚ

U 515 20/25 75 / 100 170 €/ 200 €/ PP bytu 1/0,5 -  dva typy obnovy

U 715 20 75 100 €/ m2 PP bytu 1 -

Výmena 20 100 70 000 €/ výťah 0,5 -

Modernizácia 20 75 50 000 €/ výťah 0,5 -  tri a viac typov obnovy

U 975 20 75 100 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 985 20 100 150 €/ m2 PP bytu 0,5 -

U 995 20 75 90 €/ m2 PP bytu 2 -

Vysvetlivky :  ON - obstarávací náklad, PP - podlahová plocha, MÚ - mestský úrad (obec v sídle okresu)

Zateplenie bytového domu                                                         

 Obnova bytovej budovy:

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

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome

Iná modernizácia bytového domu

U 965

Ak sa na stavbe súčasne realizujú dva 
typy (účely) obnovy, spoločná úroková 

sadzba je vo výške nižšej                                                   
z hodnôt úrokových sadzieb.

Ak sa na stavbe súčasne realizujú tri                         
a viac typov obnovy, spoločná úroková 

sadzba sa určí ako rozdiel najnižšej 
úrokovej sadzby pre vybrané typy obnovy 

a 0,5 percentuálneho bodu.

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a 
vzduchotechniky v bytovom dome

Výmena alebo modernizácia výťahu

§7, ods.1, písm. d), e)  zákona

Žiadateľ – SVB, správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Maximálny limit
Kód účelu  Účely podpory - § 6 zákona

Termín a miesto podania žiadostí, 
špecifikácia žiadateľa, iné informácie
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