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

1. PODPORA OBČANOV

▶

2. EKONOMICKÝ ZMYSEL

▶

A SAMOSPRÁV
Vláda podporuje stavebníkov – občanov a samosprávy, nie dodávateľské

▶

firmy.
Finančnú podporu na obnovu budov,

▶
▶
▶

Výstavba a obnova budov tvorí hlavný, cca 60 % podiel
na stavebnej produkcii.
Slovenské domácnosti platia za energie spojené s bývaním najväčšiu časť príjmu v EÚ – v priemere 14,5 %,

kej zmeny, podporuje až 89 % Slovákov.

nízkopríjmové domácnosti viac ako 20 %.

PRÁCE A LOKÁLNE J EKONOMIKY
Vysoký podiel ľudskej práce a multiplikačný efekt obnovy a výstavby budov

▶

▶

iné odvetvia ekonomiky.

ako jedno z riešení problémov klimatic-

3. PODPORA DOMÁCEHO DOPYTU,

▶

▶

Stavebníctvo trpí ekonomickou krízou viac a dlhšie ako

na ďalšie odvetvia.

4. POTENCIÁL JE OBROVSKÝ,

▶
▶

PROJEKT Y SÚ PRIPRAVENÉ
3/4 verejných budov a približne polovi-

nejšie opatrenie na znižovanie
emisií skleníkových plynov v SR.

bytov na 1000 obyvateľov a málo nájomného bývania.

▶
▶

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Renovácia budov je najefektív-

V porovnaní s EÚ máme nízky počet

kde budova stojí, nikto ju neodvezie
Obnovu budov realizujú živnostníci

▶

ca budov na bývanie potrebujú obnovu.

Obnova sa bude vždy realizovať tam,
na zateplenie do Číny.

5. INVESTÍCIE DO ZDRAVIA

Samosprávy majú pripravené projekty
za viac ako 100 miliónov Eur.

▶

Ľudia s nevyhovujúcim bývaním
trpia v SR 1,5 – 2,9 násobne čas-

▶

tejšími zdravotnými problémami.
Znečistenie ovzdušia spôsobené

40 % vlastníkov rodinných domov sa

vykurovaním domácností spôso-

Verejná podpora rozhýbe súkromný

v tomto roku chystalo vykonať nejaké

buje viac ako 3500 predčasných

kapitál uložený v bankách.

renovačné opatrenia.

úmrtí ročne.

a malé a stredné firmy.

Investície sa realizujú takmer celé

▶

Len v roku 2019 poskytol ŠFRB na ob-

doma (nízky podiel dovozu) a rovno-

novy bytových domov 154 miliónov Eur

merne v regiónoch.

(pričom dopyt bol ešte o 12 miliónov
Eur vyšší).

