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Ako získať úver, ktorý šetrí čas aj peniaze?
nehnuteľnosti, ktorá prechádza
v banke procesom verifikácie.
Cieľ banky je jednoznačný, a to
aby klient nemal pri splácaní
problémy.

zy a jej následkov. Najviac ňou bol
poznačený trh s nehnuteľnosťami,
čo sa výrazne odrazilo aj na hypotékach. Ceny realít vzrástli, ľudia sa báli
investovať do ich kúpy, banky sprísnili
podmienky financovania.
O tom, ako sa bude vyvíjať tento
trh v novom roku a ako získať
čo najvýhodnejší úver, sme sa
porozprávali s Katarínou Dzúrovou, riaditeľkou martinskej
pobočky UniCredit Bank.
UniCredit Bank patrí medzi
lídrov na slovenskom trhu
v poskytovaní hypotekárnych
úverov. Trh hypotekárnych
úverov bol silno zasiahnutý
ekonomickou krízou, ako ste
vnímali jeho vývoj v minulom
roku?

- Rok 2008 bol z hľadiska rastu
úverov extrémom.Darilo sa ekonomike, ceny nehnuteľností
rástli, ľudia sa ponáhľali s úvermi ešte pred zavedením eura.
Začiatkom roka 2009 však
trh zaznamenal významný
medziročný prepad, ktorý bol
čiastočne ovplyvnený neistotou na trhu práce v dôsledku
rastu nezamestnanosti. Významnú úlohu zohral aj pokles
cien nehnuteľností, čo malo
za následok presun časti dopytu do budúcna a sprísnenie
podmienok poskytovania hypoúverov. V závere roka 2009 sa

trh začal pozvoľne prebúdzať,
o čom svedčia aj štatistiky. Napríklad, v našej banke v úvode
minulého roka nové hypotéky
pribúdali pomalšie, v druhej
polovici roka sa však predaj
oživil až tak, že sme medziročne
narástli v objeme nových hypoték o 10 %, čo je skôr výnimka
na bankovom trhu, ktorý sme
dynamikou rastu predbehli.
Výrazné oživenie sme zaznamenali v mesiaci jún a najväčší objem nových úverov sme poskytli
v novembri minulého roka. Ak
porovnáme objem nových hypoték v januári a v decembri minulého roka, tak v decembri bol
objem novoposkytnutých hypoték päťnásobne vyšší ako v januári. Pre ilustráciu, v novembri a decembri minulého roka
sme z hľadiska objemu poskytli
toľko hypoték ako za prvých päť
mesiacov roku 2009.
Aký trend predpokladáte
vo vývoji záujmu o hypotéky
na tento rok? Očakávate jeho
rast?

- Hypotekárne úvery sú
a stále budú kľúčovým zdrojom
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Využite možnosť venovania 2% z dane z príjmu
pre telesne a zdravotne postihnuté
osoby v dôchodkovom veku.
Opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnú
starostlivosť poskytujeme celoročne.
Rozhodnite sa pre správnu vec!
TP02050092

Do akej výšky ceny
nehnuteľnosti je vaša banka
ochotná poskytnúť úver?

- V súčasnosti prefinancujeme do 90 % z hodnoty založenej
nehnuteľnosti, a, samozrejme,
výška poskytnutého úveru závisí aj od bonity klienta. Participácia klienta sa pohybuje
od 10 % - 30 %.
V akom prípade je možné
získať zvýhodnené podmienky financovania?

Katarína Dzúrová
Riaditeľka martinskej pobočky UniCredit Bank.
FOTO: ARCHÍV

pre zabezpečenie bývania. Predpokladáme, že pozvoľné zotavovanie sa trhu bude pokračovať
aj v roku 2010. Mala by k tomu
prispieť priaznivejšia situácia
na trhu práce, stabilizácia cien
nehnuteľností, ale aj čiastočné
zmiernenie úverových podmienok zo strany bánk a stále relatívne nízke úrokové sadzby.
Budú podmienky financovania kúpy nehnuteľnosti
v tomto roku také prísne ako
minulý rok?

- Čo sa týka rizika, boli sme a
aj naďalej budeme v tejto oblasti
zodpovední.Tento prístup k riziku sa osvedčil a dnešná situácia
nám potvrdzuje jeho správnosť.
Úver poskytujeme na základe
posúdenia celkovej finančnej situácie klienta. Tak to bolo v minulosti, tak to je aj teraz. Procesy
sú nastavené tak, že klient hypotéku dostane po splnení bankou stanovených kritérií. Posudzuje sa celková bonita klienta
a jeho schopnosť splácať úver aj
v budúcnosti, ale tiež hodnota

- Klient v UniCredit Bank
môže získať zvýhodnené podmienky pre hypoúver v prípade,
ak si prostredníctvom hypoúveru financuje nadobudnutie
nehnuteľnosti, bytu alebo rodinného domu, na financovaní
ktorého sa banka podieľa firemným úverom na výstavbu
rezidenčného projektu. V Martine je to napr. projekt Nový Martin. Klient v takomto prípade
šetrí nielen finančné prostriedky, ale aj čas.
Aké podmienky získania úveru
ponúkate záujemcom o kúpu
bytu alebo pozemku v Novom
Martine?

- Samozrejmosťou je, že klient
nemusí predkladať banke znalecký posudok, banka interne
ohodnotí nehnuteľnosť, klient
má zvýhodnenú úrokovú sadzbu,
možnosť mimoriadnych splátok

bez poplatku, ako aj možnosť
splatiť úver bez poplatku
pred dohodnutou lehotou splatnosti. Klient k spracovaniu svojej žiadosti o poskytnutie hypoúveru predkladá iba doklady
totožnosti, doklady preukazujúce príjem a doklad preukazujúci
účel úveru, napr. Rezervačnú
zmluvu, resp. Zmluvu o budúcej
zmluve. Klient sa dozvie výsledok posúdenia svojej žiadosti
do 48 hodín od podania žiadosti
na pobočke. Naši pracovníci
odborne poradia pri nastavení
najvýhodnejšieho typu úveru
a ku každému klientovi pristupujú individuálne.
Čo vás zaujalo na projekte
Nový Martin, prečo ste sa ho
rozhodli financovať?

- Projekt Nový Martin
vzniká ako nová rezidenčná zóna v časti Podháj-Riečiny, ktorá
patrí medzi najatraktívnejšie
lokality v Martine. Svojim
obyvateľom zabezpečí moderné bývanie v tichom prostredí
s dostupnosťou občianskej vybavenosti. Vzhľadom na tieto
skutočnosti a stále prevládajúci
dopyt po novostavbách v Martine existuje reálna perspektíva
úspešnosti tohto projektu. Okrem týchto externých faktorov boli pre nás rozhodujúcim
motívom aj dobré predchádzajúce skúsenosti s daným developerom pri realizácii iných
projektov. O ich serióznosti
svedčí aj to, že ako jediní v Martine realizujú novostavbu aj
napriek silným minuloročným
(RR)
turbulenciám.

MESTO TRSTENÁ

v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, Zásadami o hospodárení s majetkom
mesta Obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného
zákonníka v platnom znení. na odpredaj nehnuteľného majetku
1)Predmet a popis ponukového konania na odpredaj
Predmetom ponukového konania na odpredaj je nehnuteľnosť v katastrálnom území Ústie nad Priehradou - Areál kempu Stará Hora v k.ú. Ústie nad Priehradou, umiestnený na pozemkoch: parc. č. 221/8-1
a parc. č. 221/8-2 TTP. Areál kempu je situovaný v rekreačnej oblasti Oravská Priehrada - Prístav, v tesnej
blízkosti vodného diela Orava. Areál je obklopený nelesnou drevenou výsadbou vo vlastníctve Lesov SR.
Je oplotený, je vhodný na využívanie rekreačných, ubytovacích, stravovacích služieb ako aj ostatných
služieb súvisiacich s občianskou vybavenosťou. K areálu je vybudovaná spevnená asfaltová komunikácia, v areáli sú vybudované spevnené chodníky, osvetlenie, kanalizácia a vodovod.
Predmetom odpredaja je pozemok:
parc. č. 221/8-1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16375 m²
parc. č. 221/8-2 TTP o výmere 1754 m²
Spolu je predmetom odpredaja 18129 m² pozemku.
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2051 na Mesto Trstená v celosti.
2) Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Ponukové konanie je začaté dňom vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.Záujemcovia o kúpu môžu predložiť svoje návrhy cenovej ponuky v termíne do 01.03.2010
do 12.00 h v uzatvorenej obálke, označenej „Stará Hora – NEOTVÁRAŤ“na adresu Mestský úrad
Trstená, Ul. Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
3) Návrh s cenovou ponukou musí obsahovať:
- identifikáciu účastníka meno, priezvisko, dátum nar., r. č., adresu u fyzickej osoby resp. názov, sídlo,
IĆO právnickej osoby, ( fyzická osoba - fotokópia dokladu totožnosti, právnická osoba – originál
alebo overenú kópiu výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)
- ponúkanú kúpnu cenu, ktorú zaplatí pri podpise kúpnej zmluvy
- adresu odosielateľa
- potvrdenie o zložení zábezpeky
4) Kritériom na vyhodnotenie ponúk:
Je najvyššia ponúknutá kúpna cena za meter štvorcový pozemku.
5) Ďalšie podmienky:
a)Otváranie obálok s predloženými cenovými ponukami sa uskutoční dňa 02.03.2010 o 13.00 h.
Na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúkaných návrhov bude na návrh primátora menovaná komisia MsZ. Na otváraní obálok sa môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili návrhy ponúk v lehote.
b) Komisia oznámi výsledok všetkým záujemcom do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
c) Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia výsledku vyhodnotenia Mestským zastupiteľstvom a zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní odo dňa schválenia predaja
nehnuteľností Mestským zastupiteľstvom. Pri nedodržaní týchto podmienok prepadne zábezpeka
zložená na účet mesta Trstená.
d) Záujemca zloží zábezpeku vo výške 10 000 € na účet Mesta Trstená vedený vo VÚB č.ú.
18625332/0200 (v prípade, že zábezpeka nebude zložená bude záujemca vyradený z ponukového konania).
e) Mesto Trstená vráti zábezpeku každému neúspešnému uchádzačovi do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
f) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
g) Oboznámiť sa s listom vlastníctva a snímkou z mapy, ako aj územným plánom je možné na oddelení
majetku MsÚ. V prípade záujmu o obhliadku pozemku, bude umožnená po dohode so zástupcom mesta.
6) Bližšie informácie záujemcom poskytne: Mestský úrad Trstená, oddelenie mestského majetku, 028 01 Trstená. Kontaktná osoba: Ing. Jana Greschnerová, č.t.: 043 5310106, 0902 915 692
7) Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky doručené ponuky resp. nevybrať ani jednu ponuku
- zrušiť obchodné verejnú súťaž
- v prípade nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať záujemcov na ich odstránenie
a doplnenie lehote do predloženia zápisnice na schválenie Mestskému zastupiteľstvu
- vyzvať záujemcov alebo niektorého z nich na doplnenie svojich návrhov za účelom dosiahnutia
výhodnejšieho návrhu
TP-02030093

TP-9-2090037

BUDÚCI HERCI A VÝTVARNÍCI,
talentové prijímačky
na strednú školu
už v marci!
www.ssusmartin.sk
043/4383 439
TP-02050065/2

TP020500073/PR

 MINULÝ ROK sa niesol v duchu krí-

