ZBIERKA

ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2015

Vyhlásené: 3. 12. 2015

Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.
342
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. novembra 2015
o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie
rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4
a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o výške príspevku na zateplenie rodinného domu (ďalej len „príspevok“),
b) náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť o príspevok“) vrátane zoznamu
príloh k žiadosti o príspevok,
c) minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného
domu.
§2
(1) Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných
konštrukcií spĺňajúcich normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej
technickej normy1) platnú od 1. januára 2016 možno príspevok poskytnúť pri
a) obvodovom plášti vo výške 30 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b) strešnom plášti vo výške 33 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c) otvorových konštrukciách vo výške 55 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
d) vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výške
11 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(2) Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných
konštrukcií spĺňajúcich normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej
technickej normy1) platnú do 31. decembra 2015 možno príspevok poskytnúť pri
a) obvodovom plášti vo výške 20 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b) strešnom plášti vo výške 25 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c) otvorových konštrukciách vo výške 39 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
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d) vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výške
9 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(3) V závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odsekov 1 a 2 možno
príspevok poskytnúť najviac v sume 5 000 eur.
(4) Pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu rovnej alebo nižšej,
ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného
domu podľa slovenskej technickej normy1) platná
a) od 1. januára 2016 možno príspevok poskytnúť vo výške 1 000 eur,
b) do 31. decembra 2015 možno príspevok poskytnúť vo výške 500 eur.
(5) Výška príspevku vypočítaná ako súčet príspevku určeného v závislosti od dosiahnutej
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odseku 3 a príspevku určeného v závislosti od hodnoty
potreby tepla na vykurovanie rodinného domu podľa odseku 4 nemôže presiahnuť 30 %
uhradených oprávnených nákladov.
§3
(1) Náležitosti žiadosti o príspevok sú uvedené vo vzore žiadosti o príspevok, ktorý je v prílohe
č. 1.
(2) Prílohami k žiadosti sú:
a) originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie vrátane projektového
energetického hodnotenia,
b) originál zhrnutia výsledkov energetického hodnotenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2
1. projektového energetického hodnotenia2) pri žiadosti podanej podľa § 9f ods. 6 zákona,
2. normalizovaného energetického hodnotenia3),
c) originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,
d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej
konfederácie,
f)

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, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,

g) písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti, ak ide o preukázanie splnenia
podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri
2014,
i)

originál alebo úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu,

j)

kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému,

k) kópia správy z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanej pre zhotoviteľa
akreditovaným inšpekčným orgánom,
l)

kópia licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií,

m) originál alebo úradne osvedčená kópia položkového rozpočtu zateplenia rodinného domu,
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n) súpis faktúr,
o) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade preukazujúci
realizáciu zateplenia rodinného domu,
p) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vyregulovanie
vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu,
q) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie
projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,
r) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie
energetického certifikátu na zateplený rodinný dom,
s) fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
(3) Minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného
domu podľa § 9f ods. 6 zákona tvoria prílohy uvedené v odseku 2 písm. a), písm. b) prvého bodu
a písm. c) až h).
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 3 ods. 2 písm. l), ktorý nadobúda
účinnosť 1. januára 2017.

Ján Počiatek v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 342/2015 Z. z.

VZOR
IADOS
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Identifikaèné èíslo iadosti

1. Údaje o iadate¾ovi
1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Mesto:
1.2.2. Ulica, orientaèné èíslo:
1.2.3. PSÈ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
1.5. tátna príslunos:
1.6. Stav:
1.7. Èíslo úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky
v tvare IBAN

2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
2.2. Adresa trvalého pobytu
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Rodné èíslo alebo iný obdobný identifikaèný údaj:
2.5. tátna príslunos:

3. Údaje o zatep¾ovanom rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Mesto:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné èíslo:
3.1.4. Orientaèné èíslo:
3.1.5. PSÈ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné èíslo:
3.3. Èíslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Rok odovzdania rodinného domu do uívania:
3.5. Poèet podlaí, z ktorých sa urèuje celková podlahová plocha
3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred
2
zateplením [m ]:
3.7. Èíslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu:
3.8. Stavebné kontrukcie, ktoré sú predmetom zateplenia rodinného domu pod¾a § 9c ods. 1 zákona, na ktoré sa poaduje
príspevok
3.8.1. Vonkajia obvodová stena:

Áno/Nie
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3.8.2. Strecha:

Áno/Nie

3.8.3. Strop nad vonkajím prostredím:

Áno/Nie

3.8.4. Strop pod nevykurovaným priestorom:

Áno/Nie

3.8.5. Stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou
vnútorného vzduchu:

Áno/Nie

3.8.6. Vonkajie otvorové kontrukcie (okná, dvere,...):

Áno/Nie

3.9. Termín zhotovenia zateplenia
3.9.1. Zaèatie:
3.9.2. Ukonèenie:
3.10. Názov zhotovite¾a zateplenia rodinného domu
3.10.1. Obchodný názov/IÈO:
3.10.2. Obchodný názov/IÈO:
3.10.3. Obchodný názov/IÈO:

4. Výka oprávnených nákladov
4.1. Výka nákladov
4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu pod¾a § 9c zákona [eur]
4.1.2. Náklady pod¾a § 9c ods. 3 zákona [eur]
4.1.3. Výka nákladov spolu [eur] (suma z riadka 4.1.1. + suma z riadka 4.1.2.)
4.2. Predpokladaná výka príspevku [eur]
(30 % z riadka 4.1.1., najviac vak 6 000 eur + suma z riadka 4.1.2., najviac vak
500 eur)

5. Vyhlásenie iadate¾a
Vyhlasujem, e
a) vetky informácie uvedené v iadosti o príspevok vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe podmienky poskytovania príspevku a som si vedomý/á poiadaviek vzahujúcich sa na poskytnutie
príspevku,
c) poskytnem ïalie poadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia
príspevku,
d) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v iadosti o príspevok,
e) na obstaranie alebo zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok pod¾a § 9c zákona.

Za iadate¾a:

V .................................... dòa ....................................

.....................................................................
(Meno, priezvisko, titul iadate¾a)

....................................................
(Podpis iadate¾a)
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ENERGETICKÉHO HODNOTENIA
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 342/2015 Z. z.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ENERGETICKÉHO HODNOTENIA
projektového energetického hodnotenia, ktoré vyplýva z projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu
normalizovaného energetického hodnotenia, ktoré vyplýva z energetického certifikátu zatepleného rodinného domu

Adresa rodinného domu:
.........................................................................................................................................................................
(Mesto/PSÈ/ulica/súpisné èíslo/orientaèné èíslo/okres)
Poèet podlaí,
z ktorých sa urèuje celková podlahová plocha:

..........................................

Celková podlahová plocha budovy
s upravovaným vnútorným prostredím miestností:
...................../.................... m2
(vypoèítaná z vonkajích rozmerov pred návrhom zateplenia/po zateplení)
Tabu¾ka è. 1  Posúdenie tepelnotechnických vlastností obvodového pláa, streného pláa, vnútorných
deliacich kontrukcií
Druh stavebnej
1

kontrukcie )

Stavebná
kontrukcia je
predmetom
zateplenia
pod¾a
priloenej
projektovej
dokumentácie

Teplovýmenná

Súèinite¾

plocha
2
[m ]

prechodu tepla

2

a)

kontrukcie
po zateplení
2
[W/(m .K)]

Normalizovaná hodnota )
(platná od 1. 1. 2016)
2

[W/(m .K)]

3

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)

2

b)

Normalizovaná hodnota )
(platná do 31. 12. 2015)
2
[W/(m .K)]
2

c)
stå. 1

stå. 2

stå. 3

stå. 4

stå. 5
a)

Obvodový plá 1

áno/nie

b)
c)
a)

Obvodový plá 2

áno/nie

b)
c)
a)

Strený plá

áno/nie

b)
c)

Strop nad vonkajím
prostredím
Strop pod
nevykurovaným
priestorom

(napr. nevykurované
podkrovie)

Strop nad
nevykurovaným
podlaím
(napr. suterén)

a)
áno/nie

b)
c)
a)

áno/nie

b)
c)
a)

áno/nie

Maximálna hodnota )
2
Umax [W/(m .K)]

b)
c)

stå. 6
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a)

Stena s vodorovným
tepelným tokom
4
Δθ do ...K )

áno/nie

b)
c)
a)

Deliaca stena.....
4
Δθ do ...K )

áno/nie

b)
c)

Tabu¾ka è. 2  Posúdenie tepelnotechnických vlastností otvorových kontrukcií
Druh otvorovej

Plocha

kontrukcie ) )

[m ]

1 ,5

2

Súèinite¾
prechodu tepla
Uw
2
[W/(m .K)]

6

Normalizovaná hodnota )
a)

(platná od 1. 1. 2016)
2
[W/(m .K)]

7

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)

6

Normalizovaná hodnota )
b)

(platná do 31. 12. 2015)
2

[W/(m .K)]
6

c)
stl. 1

stå. 2

Maximálna hodnota )
2
UW,max [W/(m .K)]

stå. 3

neobnovené

stå. 4

stå. 5

a)

Okná

b)
c)
obnovované

a)
b)
c)

neobnovené

a)

Dvere

b)
c)
obnovované

a)
b)
c)

Tabu¾ka è. 3  Posúdenie hygienického kritéria
8

Stav

Kritický detail )

stå. 1

stå. 2

Povrchová
teplota
o
θsi [ C]

Posúdenie
(≥, <)

stå. 3

stå. 4

Normalizovaná
9

hodnota )
o

θsi,N [ C]
stå. 5

Horizontálny
styk obvodového pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

Vertikálny styk
obvodového
pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

Styk obvodového
a streného pláa

pred zateplením

13,1

po zateplení

13,1

pred výmenou
okna

9,26

po výmene okna

9,26

Výplò otvoru

10

Hodnotenie )
(vyhovuje/
nevyhovuje)
stå. 6
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Tabu¾ka è. 4  Energetické kritérium
Faktor
tvaru
budovy

Vypoèítaná

Vypoèítaná

Normalizovaná

Normalizovaná

merná potreba

merná potreba

hodnota

hodnota

tepla pred

tepla po

potreby

potreby

návrhom

zateplení

tepla

2

[kWh/(m .a)]
stå. 2

)

(platná do

zateplenia
[1/m]
stå. 1

11

2

[kWh/(m .a)]
stå. 3

31. 12. 2015)
2

[kWh/(m .a)]
stå. 4

tepla

11

12

Hodnotenie )

Úspora mernej
potreby tepla

)

(platná od
1. 1. 2016)
2
[kWh/(m .a)]
stå. 5

(vyhovuje/
nevyhovuje)
stå. 6

[%]
stå. 7

Vysvetlivky:
1
) Uvedú sa hodnotenia pre vetky rozdielne skladby stavebných kontrukcií. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.
2
) Poiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolaèných vlastností stavebných kontrukcií stanovuje èl. 4.1.1
a tab. 1 technickej normy STN 73 0540-2: 2012. Ak nie je funkène, technicky a ekonomicky uskutoènite¾né dosiahnu normalizované
hodnoty, stavebná kontrukcia musí spåòa aspoò minimálne poiadavky. V tom prípade je potrebné uvies dôvod nedosiahnutia normalizovanej poiadavky.
3
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním vypoèítanej hodnoty súèinite¾a prechodu tepla kontrukcie (stå. 4) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stå. 5).
Ak hodnota v stå. 4 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 4 je vyia ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
4
) Hodnoty v stå. 5 sa urèia pre konkrétnu vnútornú deliacu kontrukciu pod¾a polohy a teplotného rozdielu.
5
) Plocha otvorových kontrukcií:
 neobnovené  uvedú sa parametre existujúcich neobnovených otvorových kontrukcií,
 obnovované  uvedú sa parametre otvorových kontrukcií, ktoré sú súèasou zateplenia.
6
) Poiadavku na kritérium minimálnych a normalizovaných tepelnoizolaèných vlastností otvorových kontrukcií stanovuje èl. 4.1.4
a tab. 2 technickej normy STN 73 0540-2: 2012. Ak nie je funkène, technicky a ekonomicky uskutoènite¾né dosiahnu normalizované
hodnoty, stavebná kontrukcia musí spåòa aspoò minimálne poiadavky. V tom prípade je potrebné uvies dôvod nedosiahnutia normalizovanej poiadavky.
7
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty súèinite¾a prechodu tepla (stå. 3) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stå. 4).
Ak hodnota v stå. 3 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je vyia ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
8
) Uvádzajú sa vetky dôleité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii.
9
) Poiadavka na hygienické kritérium rizika vzniku plesní je uvedená v èl. 4.3.1 a riziká kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu
sú uvedené v èl. 4.3.6 technickej normy STN 73 0540-2: 2012.
10
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty povrchovej teploty (stå. 3) a normalizovanej hodnoty (stå. 5).
Ak hodnota v stå. 3 je vyia alebo rovná ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je niia ako hodnota v stå. 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.
11
) Normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie sa urèuje pod¾a tab. 9 technickej normy STN 73 0540-2: 2012 v závislosti od faktora tvaru budovy.
12
) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie porovnaním hodnoty vypoèítanej mernej potreby tepla po zateplení (stå. 3) a normalizovanej hodnoty (stå. 4).
Ak hodnota v stå. 3 je niia alebo rovná ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stå. 3 je vyia ako hodnota v stå. 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

Vyhlásenia oprávnenej osoby, ktorá zhrnutie vypracovala:
1. Uvedené zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia je v rozsahu poadovanom pod¾a § 9c ods. 1
a 2 a § 9e ods. 1 a 2 zákona.
2. Vetky kontrukcie spåòajú minimálne poiadavky na energetickú hospodárnos budovy pod¾a § 4 ods. 3 zákona.
3. Technická správa k projektovej dokumentácii obsahuje dôvody nedosiahnutia normalizovaných poiadaviek tepelnoizolaèných vlastností obnovených alebo vymieòaných stavebných kontrukcií pod¾a § 9e ods. 3 zákona,
resp. vetky obnovované a vymieòané stavebné kontrukcie spåòajú normalizované poiadavky tepelnoizolaèných
vlastností.
V .................................................. dòa ..................................................
................................................................
(Meno a priezvisko oprávnenej osoby)

........................................................................
(Podpis a odtlaèok peèiatky oprávnenej osoby)
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1) STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.
2) § 4a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
3) § 4a ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

Strana 10

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

342/2015 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

