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Bytové domy sa vlani najviac obnovovali v košickom regióne  
 
 
 
S jarou prichádza aj obdobie zvýšenej intenzity obnovy bytových domov. Najväčší záujem o úvery na 
revitalizáciu bytoviek eviduje Prvá stavebná sporiteľňa práve v jarnom a letnom období. Naďalej 
poskytuje výhodnú úrokovú sadzbu už od 1,25 % ročne.  
 
Za 12 mesiacov  roka 2017 Prvá stavebná sporiteľňa poskytla 344 úverov na obnovu bytových domov. Do 
rekonštrukcií a opráv panelákov a iných bytoviek išlo spolu 41 miliónov eur. Najintenzívnejšie sa 
obnovovalo v košickom regióne. Správcom bytových domov vyplatila PSS, a. s., vo forme úverov na 
obnovu 7,26 milióna eur. Nasleduje región Prešov, v ktorom PSS, a. s., poskytla úvery v celkovom 
objeme 6,6 milióna eur. Pomyselnú bronzovú medailu získal banskobystrický región, v ktorom boli 
uzatvorené úverové zmluvy na obnovu v objeme 6,53 milióna eur.  
 

 
 
Priemerná výška úveru v jednotlivých regiónoch Slovenska sa zásadne neodlišuje. Pohybuje sa okolo 100 
tisíc eur. Najvyššiu priemernú sumu vyplateného úveru zaznamenali v košickom regióne, bolo to 137 tisíc 
eur. Druhé miesto obsadili Bratislava a Banská Bystrica so 136 tisíc eur. A napokon, v tesnom závese za 
nimi je Trnava s priemernou výškou úveru na obnovu bytového domu 130 tisíc eur.  
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Úvery na obnovu sú stále výhodné  
 

Prvá stavebná sporiteľňa ponúka spoločenstvám 
vlastníkov bytov, bytovým družstvám alebo iným 
správcom aktuálne najvýhodnejšie podmienky v histórii. 
Úver na obnovu bytových domov poskytuje s úrokovou 
sadzbou už od 1,25 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru 
s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby v minimálnej 
výške 40 tisíc eur môže byť až 30 rokov.  
 

Bytové domy, ktorých obnovu financovala PSS, a. s., sa 
zároveň môžu zapojiť do súťaže „Najlepšie obnovený 
bytový dom“, ktorú každoročne organizuje PSS, a. s., spolu so Združením pre podporu obnovy 
bytových domov a vydavateľstvom V. O. Č. Slovakia. Tento rok sa ocenenia pre najlepšie obnovené 
bytové domy za vlaňajšok udelenia na veľtrhu CONECO v bratislavskej Inchebe.  
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