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1. Dôvodová správa  

Vývoj posledných rokov ukazuje, že mestská časť sa v blízkej dobe bude musieť 

vysporiadať s dvoma zásadnými trendmi. Prvým z nich je postupné starnutie obyvateľstva, z 

hľadiska vekovej štruktúry je dnes približne 17-tisíc obyvateľov v dôchodkovom veku. Tým 

druhým je narastajúci nedostatok zamestnancov, keď má stále viac organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce problém obsadiť uvoľnené pracovné pozície. 

V prípade seniorov je stále citeľnejšia potreba dobudovávania kapacít zariadení 

sociálnych služieb. Nájomné byty by zasa mohli byť nástrojom, ktorý by mohol byť benefitom 

pri obsadzovaní pracovných miest, ktoré sú pre mestskú časť kľúčové.  

Jednou z možností ako túto situáciu riešiť je spolupráca so Štátnym fondom rozvoja 

bývania (ŠFRB). Počas uplynulých dvoch mesiacov sa uskutočnili tri stretnutia za prítomnosti 

vedenia mestskej časti Bratislava – Ružinov a zástupcu generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Petra 

Dolinského. Ich cieľom bolo prerokovať možnosti a nájsť čo najefektívnejšie spôsoby pomoci 

pri budovaní nájomných bytov a nového zariadenia sociálnych služieb.  

 

2. Možnosti  

     Nájomné byty  

ŠFRB ponúka stopercentné prefinancovanie výstavby nájomných bytov, a to pri 

prefinancovaní v hodnote 1250 eur/ m2 s tým, že ŠRFB spolu s mestskou časťou podá projekt 

na ministerstvo dopravy a výstavby, kde môže byť udelená dotácia až do výšky 30% 

(maximálna výška udelenej dotácie môže byť až 40 %) z celkovej sumy za zhotovené dielo. 

Úver, ktorý by ŠFRB poskytol, je oslobodený od poplatkov úrokov a iných dodatočných 

platieb. Úroková sadzba je pevne stanovená na 1% s možnosťou splácania až na dobu 40 rokov. 

(Pozn.: Za rovnakých podmienok zo strany ŠFRB je možné prefinancovať aj parkovacie plochy 

– či už ide o podzemné garáže alebo rozširovanie parkovacích kapacít v okolí bytov. V takom 

to prípade je suma stanovená na 6000 eur/ m2.)  

Nespornou výhodou tohto spôsobu financovania je to, že poskytnuté prostriedky od 

ŠFRB nevstupujú do dlhovej zaťaženosti mestskej časti. V prípade, že by sa táto výstavba 

uskutočnila prostredníctvom vytvorenej spoločnosti s ručením obmedzeným, bolo by ju možné 

uskutočniť bez DPH.  

Jednou z možných lokalít pre výstavbu cca 70 nájomných bytov by mohol byť pozemok 

zhorenej telocvične na Borodáčovej ulici.  

Možnosť financovania - modelový príklad  

            V prípade kombinácie oboch možností, a to výstavby bez DPH a 30% dotácie, by sa 

splátka pre mestskú časť dostala na úroveň 625 eur/ m2. Aby by sa rozložila na dobu 40 rokov, 

pri priemernom byte s rozlohou 60 m2 by to znamenalo, že mesačná splátka úveru by bola 

na úrovni 78 eur. V takom prípade a pri nastavení regulovaného nájomného s priemernou 

výškou 250 eur za byt s rozlohou 60m2 mestská časť zarobí 170 eur.  

 



 

Zariadenie sociálnych služieb  

ŠFRB ponúka stopercentné prefinancovanie výstavby domova sociálnych služieb, a to 

pri prefinancovaní 760 eur/ m2. Keďže by bolo vhodné navýšiť túto sumu na 950-1000 eur/ 

m2, bude nasledovať trojstranné stretnutie mestskej časti, zástupcov ŠFRB a zástupcov 

ministerstva dopravy a výstavby. Úroková sadzba je pevne stanovená na 0,5% a doba splácania 

až na 40 rokov.  

Možnosť financovania – modelový príklad  

Odhadované náklady na zhotovenie                                    3 000 000 eur  

Plánovaná rozloha zariadenia sociálnych služieb                3 900 m2  

Celkový počet klientov zariadenia                                       90  

Výška úveru                                                                         900 eur/ m2  

Doba splácania úveru                                                          40 rokov  

Predpokladané celkové náklady na obyvateľa/ lôžko         1 000 eur  

Priemerná výška splátky úveru na jedno lôžko                  70 eur/ 40 rokov  

Suma celkových nákladov na lôžko (1 200 eur) sa pokrýva z troch zdrojov v priemernej hodnote 

v tomto roku nasledovne:  

                  a) príspevok od štátu cca 430 eur  

                  b) mestská časť 170 eur  

                  c) senior 500 eur (zahŕňa v sebe mesačnú splátku úveru za lôžko)  

 

Tak ako v prípade nájomných bytov aj tu platí, že poskytnuté prostriedky od ŠFRB 

nevstupujú do dlhovej zaťaženosti mestskej časti.  

Poznámka: Modelový príklad je značne nadhodnotený. Treba si uvedomiť, že pri výstavbe ide 

o úplne novú budovu, ktorá si po dlhší čas nebude vyžadovať žiadne bežné ani kapitálové 

výdavky na údržbu. Naše dnešné zariadenia majú celkové náklady na lôžko cca 950 eur, avšak 

v tejto sume sú už zahrnuté aj náklady spojené s opravami a rekonštrukciou, ktoré by sa netýkali 

novostavby minimálne po dobu 6-8 rokov. Ak by sme vychádzali z vyššie uvedeného modelu 

a vznikli by dodatočné prostriedky, bolo by možné kumulovať ich vo fonde opráv a po uplynutí 

spomínaných 6-8 rokov by mohli byť čerpané na potrebné rekonštrukcie. Týmto spôsobom by 

sme dokázali zachovať kontinuitu rovnakých nákladov na jedno lôžko po dlhšiu dobu. 


