Bratislava 4. február 2021

Najlepšie obnovené bytové domy za minulý rok môžu opäť zabojovať
o hodnotné finančné aj vecné ceny
Úspora nákladov na bývanie, výmena zastaraných rozvodov a technológií alebo len jednoducho
zvyšovanie komfortu motivujú každý rok ľudí investovať do obnovy bytových domov
a zlepšovať tak kvalitu svojho bývania. Najlepšie projekty môžu navyše získať finančnú
odmenu.
Na Slovensku na rekonštrukciu čaká ešte približne 30 percent bytových domov. „Významná
modernizácia sa však nezaobíde bez finančnej investície. Priemerná čiastka na obnovu bytového
domu dosahuje približne 25-tisíc eur na jeden byt,“ vysvetľuje Miloš Blanárik, poradca
predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.
Rekonštrukcia domu, ak je urobená rozumne, ušetrí majiteľom bytov financie v budúcnosti
a zvýši hodnotu ich bývania. Podľa Miloša Blanárika môžu náklady na energie klesnúť po
modernizácií až o desiatky percent, nezriedka na polovicu i menej. Navyše, tie najlepšie
obnovené bytové domy majú každoročne šancu získať časť investovaných peňazí späť. V súťaži
Najlepšie obnovený bytový dom, ktorú vyhlasuje Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre
podporu obnovy bytových domov a spoločnosť V.O.Č Slovakia, odborná porota oceňuje tie
najlepšie obnovené bytové domy za uplynulý rok.
„Kvalita projektov sa každým rokom zvyšuje. Majitelia bytov si uvedomujú stále viac, že kvalitná
obnova bytového domu dokáže predĺžiť jeho životnosť, ale aj zvýšiť bezpečnosť či komfort
samotných obyvateľov. A zároveň vďaka šetreniu nákladov za energie dokážu úver na obnovu bez
problémov splácať práve z tejto úspory. Súťažou chceme nielen odmeňovať najkvalitnejšie práce,
ale tiež inšpirovať ľudí, ktorí o obnove bytového domu zatiaľ iba uvažujú,“ hovorí Miloš Blanárik.
Samotnú súťaž dotuje PSS aj finančne, výherca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj druhé
a tretie miesto a dva domy získajú hodnotné vecné ceny.
Do súťaže sa môžu prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové
družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS a v uplynulom roku dokončili
realizáciu aspoň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. Podmienky súťaže
a prihlášky nájdu záujemcovia na stránke Združenia pre podporu obnovy bytových domov aj na
stránke PSS. Svoje projekty môžu prihlasovať do 5. marca 2021.
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