
Rozpočet pre účely poskytnutia HypotékyTB

Číslo žiadosti 
Meno dlžníka – žiadateľa

Dátum zrealizovania investičného zámeru*

POVINNÉ POLE: slovný popis investičného zámeru 

Položka

Zemné a búracie práce
Základy
Murivo, priečky, zvislé nosné, deliace
konštrukcie
Stropy, schody, balkóny
Omietky, vnútorné,vonkajšie

Izolácie
Strešná konštrukcia – krov

Strešná krytina
Klampiarske konštrukcie
Stolárske konštrukcie
Zámočnícke konštrukcie
Podlahy, dlažby
Obklady
Maľby a nátery
Sádrokartonárske práce
Elektroinštalácia
Zdravotechnika

Vstavané vybavenie

Vstavaný nábytok
Ústredné kúrenie
Iné technológie

Vonkajšie prípojky
Vonkajšie úpravy
Drobné stavby do 25 m2

Ostatné vybavenie
Terénne úpravy
Ostatné
SPOLU:

Druh práce / materiálu

výkopy, búranie
betón, štrk, cement, piesok
tehly, tvárnice, piesok, malta, cement, vápno, betón

betón, tvárnice, štrk, cement
suché zmesi, piesok, vápno, cement 

lepenky, minerálne rohože, náterové hmoty
drevo (hranoly, dosky, laty), oceľové konštrukcie 
(potrebné ohlásenie úprav strešnej konštrukcie)
pálená, betónová, lepenková, plechová
odpadové rúry, žľaby z plechu, plastové výrobky
okná, dvere, zábradlia, prahy, zárubne, schody
zárubne, zábradlia, schody
keramické, PVC, parkety, laminátové, korok, kobercové
keramické, drevené, kamenné, hliníkové lamely
náterové hmoty a maľby
SDK dosky, konštrukcie, tmely, pásky
rozvody, ističe, rozvádzače, bleskozvod
rozvody vody, kanalizácia, plyn
žumpa, ČOV (je potrebné oznámenie k ohláseniu
žumpy alebo stavebné povolenie na ČOV)
WC, vaňa, umývadlo, bidet, výlevka, sprcha
kuchynská linka
vstavané skrine
rozvody, radiátory, kotol, bojler
Vzduchotechnika, výťahy, iné tech. zariadenia

voda, kanalizácia, plyn, elektro
spevnené plochy, prístupová komunikácia na pozemku,
oplotenie, altánok, prístrešok, bazén (potrebné oznáme-
nie k ohláseniu drobnej stavby alebo stavebné povolenie)
Vzduchotechnika, výťahy, iné technologické zariadenia

Reálny náklad v Eur

UPOZORNENIE - V pripade zmeny/výstavby je potrebné predložiť vždy stavebné povolenie.
Som si vedomý/á možných trestnoprávnych dôsledkov spojených s poskytnutím nepravdivých informácií k účelu úveru.

Vypracoval: Dátum: podpis:__________________________

* Vypĺňate v prípade, ak žiadate o prefinancovanie už realizovanej výstavby/zmeny/údržby.

Hrubá stavba

Vonkajšie a ostatné práce

PSV práce – remeslá, inštalácie
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