
ANALÝZA FINANČNÝCH 
DOPADOV PROJEKTU IDEA 
GRANDE
Dopad projektu na majetok a hotovostné toky mesta 
Trenčín.



Základné Parametre Analýzy Projektu

Počet bytov: 225

Priemerná rozloha: 50 m2

Maximálna cena za m2 bytu: 930 EUR (900EUR byt podľa 

Zákon č. 443/2010 , §8 ods. 1. 
písmeno a + 30 EUR pozemok)

Celková Cena: 10 462 250 EUR



Varianty pre mesto podľa zmluvy

a) Prenájom bytov na 30 rokov a následné 
odkúpenie bytov (využitie opcie)

b) Kúpa a nájom bytov cez ŠFRB (s dotáciou od b) Kúpa a nájom bytov cez ŠFRB (s dotáciou od 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja)

c) Kúpa a následný odpredaj bytov



a) Kúpa – predaj (Úniková cesta)



b)Kúpa a nájom bytov cez ŠFRB 
(MDVaRR)

� ŠFRB - byt do 60m2

- max. obst. cena 900 EUR/m2

- 30% nenávratná dotácia + 70% úver (1% úrok)

- sociálne byty - možnosť prenájmu pre ľudí - sociálne byty - možnosť prenájmu pre ľudí 
spĺňajúcich podmienky fondu (max. príjem vo         
výške 3-násobku životného minima...)   

- regulovaný nájom - max. 5% z obstarávacej ceny



b)Kúpa a nájom bytov cez ŠFRB 
(MDVaRR)



c) Prenájom bytov na 30 rokov a s         
možnosťou využitia opcie

Východiská výpočtu:

� Mesačná platba mesta/1 byt:  277€ + 80€ energie 
� Mesačný príjem mesta/1 byt:   260E + 80€ energie

(Konzervatívne určená trhová cena na základe prieskumu cien nájmov (Konzervatívne určená trhová cena na základe prieskumu cien nájmov 
opotrebovaných bytov v meste Trenčín)

� Úroková miera 5% (splátky na základe umorovacieho 
plánu)

� Vyťaženosť 90%

� Každoročná úprava o infláciu



c) Prenájom bytov na 30 rokov a s         
možnosťou využitia opcie



Súhrn

Prenájom na 30 rokov(opcia)

počet bytov 225 počet bytov 225 počet bytov 225

rozloha 50m2 rozloha 50m2 rozloha 50m2

KC/m2 930 € dotácia 30% príjem za 1 byt/mesiac 306 €

PC/m2 1,116 € úver(1% úrok) 70%

KC za 225bytov 10,462,500 € platby za 1 byt/mesiac 186 €

PC za 225bytov 12,178,350 € príjmy za 1 byt/mesiac 211 €

Kúpa-Predaj Kúpa-Prenájom(ŠFRB)

platby za 1 byt/mesiac 

(vrátane splátky OC) 357 €

prvotná investícia 

(pozemok)
-337,500 €

Investícia za prvý rok
-138,407 €

Prebytok projektu  
1 715 850€

Prebytok projektu za 30 
rokov  

1 943 236€

Prebytok projektu za 30 
rokov  

53 529€

(nájmom  sa zároveň spláca 
kúpna cena)


