
PODMIENKY PRE 

ŽIADATEĽOV O ÚVER NA BÝVANIE 

fyzické osoby 

(výstavba a kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome) 

 

 Žiadateľovi (fyzickým osobám) možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu v bytovom 
dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome, ak ide: 

a) o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku 
musí spĺňať každý z manželov, 

b) manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o 
dieťa, ktoré si manželia osvojili, 

c) člena domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 
podľa osobitného predpisu a žije v spoločnej domácnosti aspoň 
jeden rok, 

d) odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca 
s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si 
odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov. 
 

 Podporu zo ŠFRB je možné poskytnúť oprávnenému žiadateľovi za predpokladu, že tento 
splní jednak podmienky zákona o ŠFRB a taktiež preukáže schopnosť splácať úver 
v stanovených lehotách a je schopný zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru. 
 
a) Preukázanie schopnosti splácania 

výška čistého mesačného príjmu žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne 
za predchádzajúci kvartál k dátumu podania žiadosti na MÚ po odrátaní 1,3 násobku 
životného minima na  domácnosť žiadateľa musí byť vyššia ako mesačná splátka úveru 

b) Splnenie podmienky maximálneho ročného príjmu 
mesačný príjem žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci 
rok (vypočíta sa ako podiel z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného počtu 
mesiacov, za ktoré tento príjem patril) nesmie prekročiť štvornásobok životného minima 
na domácnosť žiadateľa tabuľku životného minima nájdete na 
http://www.sfrb.sk/sites/default/files/ZM%202013.pdf . 

 
 Podľa § 6 ods. 3 zákona o ŠFRB pod kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom 

dome a kúpou nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom 
dome sa rozumie kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od 
nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky. 

 

 ŠFRB poskytuje úver na obstaranie bytu, ktorého maximálna podlahová plocha v bytovom 
dome alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m², do tejto plochy sa započítava 

http://www.sfrb.sk/sites/default/files/ZM%202013.pdf


podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Pri podpore na obstaranie bytu v rodinnom dome 
(výstavba alebo kúpa rodinného domu) podlahová plocha bytových a iných priestorov 
v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120m² a viac ako polovica 
z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. D podlahovej plochy bytu sa nezapočítava 
podlahová plocha balkónov, lodžie a terasy. Ak je súčasťou stavby rodinného domu garáž, do 
podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2. 
 

 Prehľad podpôr, ktoré poskytuje ŠFRB v roku 2014 nájdete na 
http://www.sfrb.sk/sites/default/files/Prehlad_podpor_SFRB_2014.pdf, z tabuľky je možné 
vyčítať lehotu splatnosti úveru, % prefinancovania, úrokovú sadzbu, maximálnu výšku úveru 
a mesačné splátky. 

http://www.sfrb.sk/sites/default/files/Prehlad_podpor_SFRB_2014.pdf

