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Štruktúra údajov o verejných budovách v správe ústredného orgánu štátnej správy 

významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku 

Názov poskytovateľa údajov do 

monitorovacieho systému 
 

Sídlo  

IČO  

Počet obnovených budov  

 
 
 

 Údaje o obnovenej budove: 

Typ užívateľa budovy 
(a)

  

Číslo energetického certifikátu   

Kategória budovy
2
)   

Ulica, súpisné číslo, obec, okres   

Stavebno-technické údaje budovy 

celková podlahová plocha [m
2
]   

rok (prvej) kolaudácie  

dátum začatia významnej obnovy  

dátum ukončenia významnej obnovy  

konštrukčná výška podlažia [m]  

typ nosnej konštrukcie  

typ obvodového plášťa  

Údaje o energetickej hospodárnosti budovy
3
) 

Potreba energie na vykurovanie [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na prípravu teplej vody [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na chladenie a vetranie [kWh/(m
2
.a)]   

Potreba energie na osvetlenie [kWh/(m
2
.a)]   

Celková potreba energie [kWh/(m
2
.a)]   

Primárna energia [kWh/(m
2
.a)]   

Podiel energie z OZE [%]   

Opis vykonaných opatrení v členení 

Tepelná ochrana   

Vykurovanie   

Príprava teplej vody   

Chladenie a vetranie   

Osvetlenie   

 

 

 

 

 

                                                      
2
) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
3
) Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Investičné náklady celkom [eur]   

  

  

  

  

- z toho EÚ [eur] 

- z toho štátny rozpočet [eur] 

- z toho mimo-rozpočtové zdroje [eur] 

- iné [eur] 

Prevádzkové údaje (roky i-1, i-2 a i-3) 

Spotreba energie  

elektrina [kWh]   

zemný plyn [kWh]   

teplo [kWh]   

iné [kWh] 
 

Spotreba tepla [kWh]  

z toho vykurovanie [kWh]  

z toho príprava teplej vody [kWh]  

z toho iné [kWh]  

Vlastný zdroj tepla v budove áno/nie 

Spotreba teplej vody [m
3
]  

Výroba z OZE [kWh]   

z toho elektrina [kWh]  

z toho teplo [kWh]   

Druh obnoviteľného zdroja    

Inštalovaný výkon elektrický [kWe]  

Inštalovaný výkon tepelný [kWt]   

Prevádzkové údaje (rok i) 

Spotreba energie  

elektrina [kWh]   

zemný plyn [kWh]   

teplo [kWh]   

iné [kWh] 
 

Spotreba tepla [kWh]  

z toho vykurovanie [kWh]  

z toho príprava teplej vody [kWh]  

z toho iné [kWh]  

Vlastný zdroj tepla v budove áno/nie 

Spotreba teplej vody [m
3
]  

Výroba z OZE [kWh]   

z toho elektrina [kWh]  

z toho teplo [kWh]   

Druh obnoviteľného zdroja    

Inštalovaný výkon elektrický [kWe]  

Inštalovaný výkon tepelný [kWt]  
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Plánované údaje (rok i+1) 

Plánovaná úspora energie - KES [kWh/rok]
(b)

  

Plánovaná úspora energie - PES [kWh/rok]
 (b)

  

 

Vysvetlivky: 
 

  

i -  rok realizácie významnej obnovy budovy, 

(a) - uvedie sa užívateľ verejnej budovy, napr. ústredný orgán štátnej správy, orgán štátnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou, miestny orgán štátnej správy, samosprávny kraj, mesto 

alebo obec, 

(b) - uvedie sa hodnota konečnej potreby alebo primárnej potreby, podľa dostupnosti 

z projektu obnovy budovy. 
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