
POLOVICA OBYVATEĽOV SLOVENSKA ŽIJE V BYTOVÝCH DOMOCH. VÄČŠINA 
Z NICH BÝVA V STAVBÁCH SKONŠTRUOVANÝCH Z PANELOV – HOVORÍME 
O PANELÁKOCH. S ICH VÝSTAVBOU SA ZAČALO PRED 60 ROKMI 
V BRATISLAVE. PRI DEKLAROVANEJ 80-ROČNEJ ŽIVOTNOSTI TÝCHTO DOMOV 
TO ZNAMENÁ, ŽE ONEDLHO BY NAJSTARŠIE Z NICH MALI DOSLÚŽIŤ.

Teoreticky mali, ale prakticky sa to tak-
mer určite nestane. Bytové domy vrá-
tane panelákov (i rodinných domov) 

v súčasnosti podstupujú ozdravné zásahy, ktoré 
zásadne predlžujú ich životnosť. Stačí len odstrá-
niť systémové poruchy, vymeniť rozvody, zatepliť 
obvodové múry a domy sú svojim obyvateľom pri-
pravené slúžiť ďalšie desiatky rokov.

ČO VŠETKO MÔŽETE ZÍSKAŤ
Mnohí si povedia – fajn, poďme do toho. Obnovou 
bytového domu sa však dá získať oveľa viac, ako 
len predĺžiť jeho životnosť a dať mu nový vzhľad. 
Pri celkovej obnove bytového domu získate nie-
koľko naozaj zásadných benefitov navyše. Naprík-
lad, vaše bývanie sa po výmene okien a vchodo-
vých dvier stane bezpečnejším. Ich výmenou za 
nové a moderné zároveň dosiahnete zlepšenie 
tepelnej pohody vo svojom byte. V kombinácii so 
zateplením stien zabránite zrážaniu vlhkosti a vy-
tváraniu nebezpečných plesní. Vaše bývanie bude 
zdravšie.

LEPŠIE BÝVANIE S ÚSPOROU
Obnova sa však odrazí aj na vašej peňaženke. 
Presnejšie, premietne sa do úspory na platbách 
za teplo a teplú úžitkovú vodu. Zo skúseností tých, 
ktorí sa rozhodli pre celkovú obnovu bytového 
domu, vyplýva, že úspory na energiách dosiahli 
až 50 % oproti predchádzajúcim nákladom, ba aj 
viac. Po čase začali úver, ktorý si pôvodne muse-
li zobrať na investíciu do zmien, splácať z úspor. 
A tak si mohli dopriať ďalšie skvalitnenie svojho 
bývania, ktoré ich v nasledujúcej fáze už nestálo 
vôbec nič, resp. žiadne zvyšovanie poplatkov do 
fondu správy, údržby a opráv bytového domu. Na-
vyše, zvýšili trhovú cenu svojich bytov.

PONUKA, KTORÁ SA NEODMIETA
Obnova bytového domu nie je lacná záležitosť 
a v mnohých prípadoch nie je možná bez prvotnej 
investície, bez úveru. Preto je dobré obrátiť sa na 
odborníkov, ktorí sa financovaniu tejto činnosti ve-
nujú od úplného začiatku. Jedným z najrenomova-
nejších je Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá financuje 
obnovu bývania už 17 rokov. Za ten čas bol vďaka 
nej na Slovensku obnovený každý siedmy bytový 
dom. Aj vďaka bohatým skúsenostiam vám vieme 
ponúknuť riešenie na každú situáciu. S PSS, a. s., 
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NÁŠ TIP
SPRÁVNE NAPLÁNOVANIE 
OPATRENÍ, KTORÉ UMOŽNIA 
ZNÍŽENIE NÁKLADOV ZA 
ENERGIE AJ S VÝPOČTOM 
NÁKLADOV NA OBNOVU 
BYTOVÉHO DOMU, 
MÔŽETE ZÍSKAŤ VĎAKA 
ENERGETICKÉMU POSÚDENIU 
BYTOVÉHO DOMU. PSS, A. S., 
HO ZÁUJEMCOM O OBNOVU 
POSKYTUJE ZDARMA.

Firemná prezentácia

sa môžete na investíciu do obnovy bytového domu dôkladne a bez-
pečne pripraviť, ale poskytneme vám aj výhodné okamžité riešenia 
v podobe kvalitného úverového programu.

NÍZKY ÚROK, VÝHODNÉ PODMIENKY
  Úroková sadzba najvýhodnejších úverov na obnovu 
bytových domov od PSS, a. s., sa začína už od 1,49 % ročne 
(pri 1-ročnej fixácii).

  Fixácia úrokovej sadzby môže byť aj na 3 či 5 rokov, 
prípadne na celú dobu splatnosti úveru.

  Splatnosť takéhoto úveru môže trvať 7 až 30 rokov.
  Kombinácia nízkeho úroku s dlhou dobou splatnosti 
znamená naozaj nízke mesačné splátky. 

  Úrokovú sadzbu úverov nad 400-tisíc € PSS, a. s., 
stanovuje individuálne.

  S úverom od PSS, a. s., je možné prefinancovať 
až 100 % úprav v bytovom dome.

  Netreba ani zakladať byty, stačí len zriadiť záložné právo 
k pohľadávkam fondu opráv a údržby bytového domu.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s. Ich zoz-
nam nájdete na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.

VÝHODNÉ RIEŠENIE 
S ÚSPOROU
AK ŽIJETE V BYTOVOM 
DOME, KTORÝ V TOMTO 
ALEBO V MINULOM ROKU 
ČERPAL ÚVER NA OBNOVU 
Z PSS, A. S., A POŽIADATE 
NÁS O ÚVER NAPRÍKLAD 
NA REKONŠTRUKCIU 
SVOJHO BYTU, RADI VÁM HO 
POSKYTNEME BEZ POPLATKU 
ZA JEHO SPRACOVANIE.
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