Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie
rodinného domu
po realizácii zateplenia

D.1

NÁZOV PRÍLOHY

VYHOTOVUJE

originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej
dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane
projektového energetického hodnotenia

projektant

normalizovaného

POZNÁMKA

☐

projektant/
špecialista
na energetickú
hospodárnosť
budov

D.2

originál
zhrnutia
výsledkov
energetického hodnotenia

D.3

originál alebo úradne osvedčená kópia
o odovzdaní rodinného domu do užívania

D.4

písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného
domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní
o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných
písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie
poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi
spoluvlastníkov

D.5

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie
v konaní
o poskytnutí
príspevku
a
prijímanie
doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne
osvedčeným podpisom

manžel/manželka

D.6

úradne osvedčená kópia energetického certifikátu
zatepleného
rodinného
domu
a kópia
správy
k energetickému certifikátu zatepleného rodinného
domu

projektant/
špecialista
na tepelnú ochranu
budov

D.7

kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného
systému vydaného výrobcom systému

zhotoviteľ/žiadateľ

D.8

kópia správy z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného
systému vydanej pre zhotoviteľa akreditovaným
inšpekčným orgánom

zhotoviteľ

D.9

kópia licencie na zabudovanie vonkajších otvorových
konštrukcií

zhotoviteľ

D.10

originál alebo úradne osvedčená kópia položkového
rozpočtu zateplenia rodinného domu

projektant/
zhotoviteľ

D.11

súpis faktúr

D.12

originál faktúr alebo iných obdobných dokladov vrátane
dokladov o úhradách, pozri vysvetlivky

D.13

fotodokumentácia zateplenia rodinného domu

dokladu

HOTOVO

žiadateľ

☐

vzor podľa
vyhlášky
dostupný na
stiahnutie

☐

☐
vzor dostupný
na stiahnutie

spoluvlastník

☐
vzor dostupný
na stiahnutie
☐

☐
☐

☐

žiadateľ

zhotoviteľ/žiadateľ
žiadateľ

povinné
od 1.1.2019

☐

☐

vzor dostupný
na stiahnutie

☐
☐

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške
príspevku na zateplenie rodinného domu a náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení
vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017

VYSVETLIVKY:
D.1
- projektová dokumentácia má obsahovať návrh zateplenia
rodinného domu s popisom navrhovaných stavebných
úprav,
- minimálny odporúčaný obsah dokumentácie pri zateplení
rodinného domu: pôdorysy všetkých podlaží; minimálne
jeden rez – v prípade členitejšieho objektu viac rezov;
všetky pohľady; technická správa,
- odporúčaný
obsah
projektového
energetického
hodnotenia: posúdenie splnenia kritéria minimálnych
tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií –
maximálna
hodnota
súčiniteľa
prechodu
tepla
konštrukciou; posúdenie energetického kritéria –
maximálna merná potreba tepla na vykurovanie;
posúdenie hygienického kritéria – minimálna povrchová
teplota na fragmentoch konštrukcií a v kritických
detailoch,
v prípade
existencie
neobnovovaných
konštrukcií preukázanie maximálnej hodnoty súčiniteľa
prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej
technickej normy,
D.2
- vypracovaný na základe energetického certifikátu
zatepleného rodinného domu, obsahuje všetky
konštrukcie tvoriace tepelnú obálku rodinného domu,
D.3
- napr. kolaudačné rozhodnutie; rozhodnutie o pridelení
súpisného čísla (obecný/mestský úrad); zmluva
o nadobudnutí rodinného domu, ktorej vklad bol povolený
10 rokov pred realizáciou zateplenia; list vlastníctva,
z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 10
rokov pred realizáciou zateplenia; vyjadrenie obce/mesta
o veku rodinného domu, v ktorom bude jednoznačne
označená stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných
podkladov obce/mesta stavba daná do užívania, pričom
obec/mesto uvedie z akých listín vychádzala; iný doklad,
z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola
predmetná stavba daná do užívania a bola užívaná
na bývanie,
D.4
- ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d
ods. 2 zákona,
- v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických
osôb,
- podpisy musia byť úradne overené,
D.5
- ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d
ods. 3 zákona,
- v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- podpis druhého manžela na písomnom plnomocenstve
musí byť úradne osvedčený,
D.6
- vypracuje oprávnená osoba s odbornou spôsobilosťou
„Energetická hospodárnosť budov“,
- predkladá sa úradne osvedčená kópia s kópiou správy,
ktorá je súčasťou vypracovaného energetického
certifikátu,

D.7
- predkladá sa v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie
vonkajších
obvodových
stien
tepelnoizolačným
kontaktným systémom (ETICS),
D.8
- predkladá sa v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie
vonkajších
obvodových
stien
tepelnoizolačným
kontaktným systémom (ETICS),
D.9
- v prípade, ak je súčasťou prác výmena pôvodných
otvorových konštrukcií,
- doklad je povinný pri žiadostiach podaných po 1. 1. 2019,
D.10
- vyhotovuje projektant v rámci vyhotovenia projektu alebo
firma, ktorá bude práce realizovať (rozpočet/cenová
ponuka),
D.11
- zoznam všetkých faktúr vrátane dokladov o ich úhradách
(zatepľovacie práce, projekčné práce,...), ktoré žiadateľ
predloží po realizácii zateplenia rodinného domu,
- podpísaný žiadateľom,
D.12 Originály faktúr alebo iných obdobných dokladov vrátane
dokladov o úhradách:
a) preukazujúcich realizáciu zateplenia rodinného domu
- predkladajú sa doklady súvisiace so zateplením RD:
zateplenie obvodových stien, strechy, podlahy/steny
medzi vykurovanými a nevykurovanými miestnosťami,
výmena okien/dverí a pod.
b) za vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení
zateplenia rodinného domu
- v prípade, ak je súčasťou prác vyregulovanie
vykurovacieho systému; treba brať do úvahy povinnosť
vyplývajúcu z § 8 ods. 2 písm. b) zákona,
c) za výmenu zdroja tepla, vrátane kópie energetického
štítku vymeneného zdroja tepla
- v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho
zdroja tepla za nový; na nový zdroj tepla nemohla byť
poskytnutá podpora v rámci iných podporných
programov z verejných prostriedkov alebo prostriedkov
Európskej únie,
d) za vypracovanie žiadosti o príspevok
- v prípade, ak sa žiada aj príspevok za vypracovanie
žiadosti o príspevok,
e) za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia
rodinného domu
- v prípade, ak sa žiada aj príspevok za vypracovanie
projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,
f) za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného
rodinného domu
- v prípade, ak sa žiada aj príspevok za vypracovanie
energetického certifikátu zatepleného rodinného domu,
D.13
- fotografie realizácie zateplenia rodinného domu,
zatepleného rodinného domu, príp. aj pôvodného stavu.

