PREČO A AKO
PODPORIŤ
OBNOVU
A VÝSTAVBU
BUDOV V RÁMCI
OPATRENÍ
NA OŽIVENIE
EKONOMIKY

Ekonom i cké d o pa dy v s ú v i s l o s t i s pandé miou
koronaví rus u sa výrazne dotknú drvivej väčšiny subjektov pôsobiacich v stavebníctve. Útlm stavebnej produkcie
bude spôsobený znížením investorskej dôvery. Rozbehnuté projekty sa dokončujú, no nové sa nebudú tvoriť ľahko.
Stavebníctvo bude pritom potrebovať väčšiu pomoc, než iné
sektory ekonomiky. Podpora kvalitnej výstavby a obnovy budov má však potenciál zmierniť pád stavebníctva a zároveň
oživiť ekonomiku viac, než iné odvetvia. Stimulácia lokálnej
ekonomiky, prostredníctvom investícií do výstavby a obnovy
budov, je efektívnym nástrojom na prekonanie ekonomickej
krízy. Je to sektor, ktorý nám vie pomôcť urobiť zo Slovenska
modernú a prosperujúcu krajinu.
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v januári 2020 až 89 % Slovákov.

Výstavba a obnova budov
tvorí hlavný, cca 60% podiel
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vensku najväčším zdrojom (až 77 %)

najhospodárnejšie a najefek-

znečistenia ovzdušia tuhými časticami

Obnova budov je pripravená

zom na úspory energie, ako opatrenie

na realizáciu. Samosprávy majú
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5 KROKOV NA OŽIVENIE
EKONOMIKY PROSTREDNÍCTVOM
PODPORY OBNOVY A VÝSTAVBY
BUDOV
Až porazíme pandémiu, budeme po-
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trebovať silné a udržateľné opatrenia
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prostriedkov nebude po kríze do-
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statok. Preto je potrebné do bu-

do nových výziev na obnovu

dúcnosti viac zapojiť súkromný

ný plán na rozvoj nájomného

verejných budov. Len v ostatných

kapitál. Pri verejných budovách

bývania (v rámci Štátnej bytovej

výzvach pod OP KŽP si samosprávy
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by. Vhodné nastavenie verejných
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realizáciu.
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Prijať do konca roku 2020 akč-

ho nájomného bývania, podporoZefektívniť a rozšíriť existujúci

vaného (neziskového) nájomného

Pri príprave nového programo-

dotačný program na zatepľo-

bývania a komerčného nájomného

vého obdobia zabezpečiť do-
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statok finančných prostriedkov

ným z problémov neefektívneho

z EŠIF, ktoré (v kombinácii s inými

využívania tohto nástroja je nízke

O Bud o vá c h p re b u d ú c no s ť: Poslaním Budov pre budúcnosť je aktívne sa podieľať na tvorbe
verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich členských združení viac ako 150 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, ktorých ročné tržby dosahujú takmer 1,7 mld. € a zamestnávajú vyše 9 tisíc ľudí.
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Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

ko ntakt y : Predseda Správnej rady, Peter Robl, robl@bpb.sk
Riaditeľka, Katarína Nikodemová, nikodemova@bpb.sk
bpb.sk
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