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ROZVOJ
NÁJOMNÉHO
BÝVANIA
N ÁV R H P R O G R A M U P O D P O R Y M O B I L I T Y P R AC O V N E J
S I LY A K VA L I T Y B Ý VA N I A
S Ú Č A S N Ý S TAV
Na Slovensku de facto neexistuje cenovo dostupné nájomné bývanie v mestských a prímestských
oblastiach (kde je alebo rastie dopyt po práci), čo predstavuje zásadnú prekážku mobility pracovnej
sily. Zároveň, pätina slovenských domácností má kvalitatívne nevyhovujúce bývanie, čo má merateľný
vplyv na ich produktivitu a zdravie (uvádzajú 1,5 – 2,9 násobne častejšie zdravotné problémy). Možnosť
presťahovať sa za prácou a zabezpečiť si kvalitné a vyhovujúce bývanie obmedzujú nízke príjmy a vysoké
ceny bytov v cieľových lokalitách.
Viac než 90 % bytov v SR obývajú ich vlastníci, 3,5 % tvoria družstevné byty kvázi nájomného charakteru
a iba 6 % bytov tvoria nájomné byty. Z nich polovica sú byty vo vlastníctve fyzických osôb (neregulované
nájomné, pre veľkú časť rodín neakceptovateľné a bez presne vymedzených pravidiel nájmu, teda ochrany
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nájomníka aj prenajímateľa) a polovica sú verejné, resp. sociálne nájomné byty vo vlastníctve obcí a miest,
ktoré sú dostupné často iba vo vzdialenejších vidiecky oblastiach, ale najmä iba pre nájomcov s limitovaným
príjmom (3 – 5 násobok životného minima).
Tento stav je spôsobený viacerými faktormi:
•

historicky vytvorená preferencia vlastníckeho bývania na strane obyvateľov;

•

vysoký dopyt po nových bytoch a schopnosť predať ich za vysoké ceny ekonomicky nemotivuje
developerov stavať nájomné byty;

•

verejná podpora (dotácie a úvery MDV SR a ŠFRB) sú zamerané iba na verejné / sociálne nájomné
bývanie, aj preto vznikajú prevažne tam, kde je ponuka práce pomerne nízka;

•

absencia podpory a legislatívneho zázemia pre komerčné nájomné bývanie;

•

výstavba nájomných bytov je pre primátorov miest (kde sú kvôli pracovným príležitostiam potrebné)
politickým rizikom (napr. odpor súčasných obyvateľov proti novej výstavbe).

Ž E L A N Ý S TAV
Slovensko potrebuje razantne zvýšiť podiel cenovo dostupného, ale v zásade komerčného nájomného
bývania, teda nájomných bytov, ktoré sú dostupné bez ohľadu na príjmovú či sociálnu situáciu nájomcu.
Výsledkom by bolo zvýšenie mobility pracovnej sily (a teda zvýšenie miery zamestnanosti a jej stability),
zvýšenie produktivity (vďaka skvalitneniu bývania), ale aj ekonomický rozvoj spôsobený výstavbou týchto
nových nájomných bytov (zamestnanosť, dane, odvody, HDP).
Podiel nájomného bývania na celkovom bytovom fonde v európskych krajinách sa pohybuje od 20 do 60 %.
Na Slovensku je realistické očakávať, že po naštartovaní ich výstavby by mohlo pribudnúť 1000 – 2000
nájomných bytov ročne. V horizonte 10 rokov to predstavuje asi 1,5 % podiel nájomných bytov na celkovom
bytovom fonde. Ide teda o približne 15 tisíc bytov, pre asi 30 tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov
a približne rovnaký počet detí.

S T R AT É G I A N A J E H O D O S I A H N U T I E
Súčasný stav ukazuje, že trhové mechanizmy rozvoj komerčného nájomného bývania neprinesú. Mobilita
pracovnej sily a kvalita bývania (s ohľadom na jeho vplyv na zdravie a produktivitu) sú nepochybne verejným
záujmom. Je preto legitímne rozmýšľať o podpore naštartovania výstavby nájomných bytov z verejných
prostriedkov. Sme presvedčení, že verejná podpora je nevyhnutná pre vyvolanie záujmu a investícií
súkromného sektora (stavebné spoločnosti, banky) do výstavby nájomného bývania.
Podpora bude efektívna a úspešná vtedy, ak pomôže vytvoriť dopyt po nájomnom bývaní a vhodné
investičné prostredie. To znamená najmä:
•

dlhodobú mediálnu kampaň hradenú z verejných zdrojov zameranú na prezentovanie nájomného
bývania ako moderného a kvalitného riešenia otázky bývania pre široké, nielen sociálne odkázané, vrstvy
(demýtizácia a prekonanie preferencie vlastníckeho bývania);

•

výšku nájomného (bez energií a poplatkov za správu bytu), ktorá bude nižšia, resp. rovnocenná ako
splátka hypotekárneho úveru na bývanie obdobnej veľkosti, kvality a lokality;

•

výstavbu nájomných bytov v urbanisticky kvalitných častiach miest a obcí a v stavebnotechnicky
špičkových budovách (certifikovaných podľa kritérií udržateľnosti, napr. systém LEED alebo BREEAM);
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•

dostupnosť nájomných bytov v dostatočnom množstve v mestách a ich okolí (kde sú resp. vznikajú
pracovné možnosti);

•

dostupnosť podpory pre všetky typy investorov (podnikateľ, nezisková organizácia, samospráva);

•

dostatočnú ochranu prenajímateľa (príjemcu podpory) pred rizikom neplatičov (možnosť žiadať
zábezpeku od nájomcov, hradenie nájomného z verejných zdrojov v prípade objektívnych dôvodov
neschopnosti splácať napr. formou povinného verejného poistenia nájomníkov, verejná podpora
náhradného bývania pre deložovaných nájomcov apod.);

•

príjem investora z prenajatých bytov bude vďaka verejnej podpore zodpovedať serióznemu dlhodobo
udržateľnému výnosu z podnikania v oblasti výstavby bytov a bude sa – rozložený do dlhého obdobia –
blížiť príjmu z výstavby bytov do vlastníctva.

Jedna z možných foriem podpory výstavby komerčného nájomného bývania predstavuje kombináciu
viacerých opatrení. Navrhované podporné opatrenia:
Úľava resp. bonus na dani z príjmu právnických osôb (ako pri podpore hypotekárnych úverov pre

1.

mladých) pre poberateľa podpory vo forme „dorovnania“ rozdielu medzi skutočne plateným nájomným
a oprávnenými investičnými nákladmi (rozpočítanými na 10 – 20 rokov) na jeden byt.
Vyplácanie podpory aj na neobsadené byty (v záujme zaistenia dostupnosti nájomného bývania)

2.

po dobu 1 roka a možnosť odpredať neobsadené byty do osobného vlastníctva po tejto dobe
za predpokladu vrátenia dovtedy priznanej podpory (resp. jej započítania voči budúcej podpore
na ostatné nájomné byty).
Štátna záruka za bankový úver investora/stavebníka.

3.

Predpokladom na získanie podpory je:
1. Podpora je nárokovateľná na ročnej báze najviac po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a jej
poberateľom je ten subjekt, ktorý je v danom roku preukázateľne vlastníkom a prenajímateľom bytov.
2. Podporu možno vyplatiť na také nájomné byty, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v zozname vyššie
(certifikovaná budova podľa LEED alebo BREEAM, v meste alebo jeho okolí podľa zoznamu rozvojových
regiónov a pod.) a kde zároveň výška nájomného v danom roku preukázateľne predstavovala
maximálne x % (napr. 30 – 40 %) z priemernej mzdy v danom regióne alebo (napr. max. 5 %) z reálnych
nákladov na výstavbu (podľa existujúcich aktuálnych cenníkov, napr. CENECON, s. r. o.).

V P LY V N A V E R E J N É F I N A N C I E
Najväčšiu časť verejnej podpory podľa tohto návrhy tvorí úľava na dani z príjmu právnických osôb. Jej cieľom
je pritom rozvoj dnes neexistujúceho segmentu podnikania v podobe komerčného nájomného bývania.
Ide teda o úľavu z daňovej povinnosti, ktorej výška je v súčasnosti nulová. Navrhovaná podpora má teda
z tohto pohľadu neutrálny vplyv na verejné financie – štát sa touto podporou vzdáva dodatočných daňových
príjmov, ale nezvyšuje verejné výdavky.
Naopak, naštartovaním rozvoja komerčného nájomného bývania by sa generovali dodatočné daňové
a iné príjmy verejných financií. Na jednej strane ide o príjmy verejných financií, ktoré prinesie dodatočná
stavebná aktivita vo forme výberu DPH, odvodov a daní zamestnancov a živnostníkov a pod. Na druhej
strane ide o nižšie verejné výdavky na podporu v nezamestnanosti a iné sociálne dávky a zvýšenie príjmov
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z daní a odvodov zamestnancov. Predpokladáme totiž, že významnú časť by tvorili nájomníci,
ktorý sa presťahujú za (lepšie platenou) prácou.
Ako ukazuje graf nižšie, dodatočné príjmy verejných financií dokážu pokryť väčšinu verejnej
podpory potrebnej na naštartovanie rozvoja nájomného bývania.
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O Budovách pre budúcnosť: 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 7 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.
Na príprave dokumentu spolupracoval Miloš Blanárik, poradca predstavenstva, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

adresa:

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

kontakty:

Predseda správnej rady, Peter Robl, robl@bpb.sk
Riaditeľka, Kateřina Chajdiaková, chajdiakova@bpb.sk
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