
VÝZVA Č. N2/2020  

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU  

NA RODINNÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE  

Číslo MDV SR: 13131/2020/SBPMR/22480 

 

 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 9g ods. 2 
písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 vyhlasuje   

výzvu č. N2/2020 (ďalej len „výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom 
s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „príspevok na rodinný dom“) z rozpočtovej kapitoly 
ministerstva na rozpočtový rok 2020. 

 

A. CIEĽ POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM   

 
V súlade s plnením opatrení a postupov Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov 
s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia od 31. decembra 2020 dosiahnuť 
úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Príspevok na rodinný dom má motivovať 
vlastníkov na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a vlastníci takýchto 
rodinných domov môžu očakávať úspory na výdavkoch domácností na energie. 

 

B. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ O PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM 

 
Žiadateľom o príspevok na rodinný dom (ďalej len „žiadateľ“) môže byť fyzická osoba, ktorá 

• má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, 

• je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a 

• je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na rodinný dom. 
 

C. VÝŠKA PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM  

 
Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 eur. 

 

D. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM  

 

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak 

• rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou 
potrebou energie, 

• stavebné konštrukcie rodinného domu spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov 
s takmer nulovou potrebou energie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom 
roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok,  t. j. najskôr v roku 2018,  

• celková podlahová plocha rodinného domu je maximálne 200 m2, 

• rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky, 

• rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie (na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené 
napr. sídlo spoločnosti alebo prevádzkarne alebo budova nie je určená na iný typ bývania - chata, 
záhradný domček a pod.),  
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• na rodinný dom vrátane jeho technologického systému nebol poskytnutý príspevok podľa zákona, 
podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 
predpisov, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných 
programov (napr. Zelená domácnostiam a iné), 

• žiadosť o príspevok na rodinný dom obsahuje predpísané náležitosti uvedené v časti J. tejto výzvy. 
 

E. POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV PRE RODINNÝ DOM  

 

Na poskytnutie príspevku na rodinný dom musí rodinný dom spĺňať požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Žiadateľ preukazuje splnenie 

• minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, 
ak v úvodnej časti energetického certifikátu rodinného domu je v stĺpci označenom „Primárna 
energia“ uvedený údaj „A0“ a 

• požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie stavebných 
konštrukcií rodinného domu, ak súčinitele prechodu tepla stavebných konštrukcií rodinného domu 
uvedené v tabuľke č. 1 správy k energetickému certifikátu rodinného domu vyhovujú požiadavkám 
podľa slovenskej technickej normy1). Nasledujúca tabuľka uvádza požadované hodnoty súčiniteľa 
prechodu tepla vybraných druhov stavebných konštrukcií: 

Druh stavebnej konštrukcie 
Požadovaná hodnota 

súčiniteľa prechodu tepla 
[W/(m².K)] 

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° 0,22 

Plochá a šikmá strecha so sklonom  ≤ 45° a strop nad vonkajším prostredím 0,15 

Strop pod nevykurovaným priestorom 0,20 

Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vnútornými priestormi s rozdielnou 
teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: 

Rozdiel teplôt (v K) 

do 
10 

do 
15 

do 
20 

do 
25 

nad 
25 

- stena s vodorovným tepelným tokom 1,20 0,75 0,60 0,55 0,40 

- strop s tepelným tokom zdola nahor 1,20 0,75 0,60 0,50 0,40 

- strop s tepelným tokom zhora nadol 0,85 0,60 0,50 0,40 0,30 

Okná a dvere (balkónové, terasové, francúzske okná) v obvodovej stene 0,85 

Okná v šikmej strešnej konštrukcii 1,20 

Dvere do ostatných priestorov bez zádveria 2,00 

Dvere do ostatných priestorov so zádverím 2,00 

 

F. FORMA POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM 

 

Ministerstvo poskytne príspevok na rodinný dom bezhotovostným prevodom na účet uvedený 
v žiadosti o príspevok na rodinný dom v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o poskytnutí príspevku na rodinný dom. 

 

1)  STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 

Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie 
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G. POČET ŽIADOSTÍ O  POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM PRIJATÝCH 

V RÁMCI VÝZVY  

 

Počet žiadostí o príspevok na rodinný dom: 200 
 

H. LEHOTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM  

 

Termín na začatie podávania žiadostí  
o príspevok na rodinný dom: od 1. júla 2020 od 8.00 hod. 

 
Termín na ukončenie podávania žiadostí  
o príspevok na rodinný dom: do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí 

o príspevok na  rodinný dom uvedeného v časti G tejto 
výzvy, najneskôr však do 30. septembra 2020. 

 

CH. POSKYTOVATEĽ PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM A  VYKONÁVATEĽ VÝZVY  

 
Poskytovateľom príspevku na rodinný dom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
ktoré je zároveň aj vykonávateľom výzvy. 

Poštová adresa: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 6 
P.O.BOX 100 
810 05 Bratislava 

Úradné hodiny v podateľni: 
Pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 hod. 

tel. ústredňa: 02/5949 4111  
webové sídlo:  www.mindop.sk 
webový portál:  www.byvajteusporne.sk  

 

I. ŽIADOSŤ O  PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM 

 
Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na rodinný dom podľa § 9f zákona v elektronickej 
podobe, ako aj v listinnej podobe.  

Ministerstvo umožní zaevidovať elektronickú podobu žiadosti o príspevok na rodinný dom odo dňa 
stanoveného v časti H tejto výzvy na predkladanie žiadostí ako termín na začatie podávania žiadostí 
o príspevok na rodinný dom (t. j.  najskôr 1. júla 2020 od 8.00 hod). Ministerstvo nezaeviduje 
elektronickú podobu žiadosti o príspevok na rodinný dom, ak už boli prijaté žiadosti o príspevok 
na rodinný dom v počte stanovenom v časti G tejto výzvy (t. j. 200 žiadostí), alebo ak uplynul termín 
na ukončenie podávania žiadostí o príspevok na rodinný dom stanovený podľa tejto výzvy 
(t. j. 30. september 2020). 

Elektronický formulár žiadosti o príspevok na rodinný dom je dostupný na webovom portáli 
www.byvajteusporne.sk alebo na webovom sídle ministerstva www.mindop.sk. 

Na webovom portáli www.byvajteusporne.sk sú zverejnené vzory tlačív, ako aj Manuál na vyplnenie 
elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom. 

http://www.mindop.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
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Listinnú podobu žiadosti o príspevok na rodinný dom vytlačenú z elektronickej podoby vrátane 
príloh žiadateľ predloží ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej 
podoby žiadosti o príspevok na rodinný dom alebo v tej istej lehote odošle na adresu ministerstva 
uvedenú v časti CH tejto výzvy. Túto predloží v uzatvorenej obálke s označením „Príspevok na rodinný 
dom“. 

Elektronický systém ministerstva zaeviduje elektronickú podobu žiadosti o poskytnutie príspevku 
na rodinný dom pod identifikačným číslom, ktoré je dôležitým identifikátorom pri akejkoľvek 
komunikácii žiadateľa s ministerstvom.  

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom je uvedený vo vyhláške Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov 
a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou 
hospodárnosťou rodinných domov (ďalej len „vyhláška“). 

 

J. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM  

 
Žiadosť o príspevok na rodinný dom musí obsahovať nasledujúce prílohy: 

• originál alebo úradne osvedčenú kópiu projektovej dokumentácie rodinného domu, 

• kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu,  

• písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na rodinný dom 
a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie 
doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný 
dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky 
podľa § 9d ods. 2 zákona, 

• plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom a prijímanie 
doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky 
podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky, 

• fotodokumentáciu rodinného domu. 

Na vyplnenie žiadosti o príspevok na rodinný dom musí mať žiadateľ k dispozícii list vlastníctva, 
na ktorom je zapísaný rodinný dom, ako aj spracovaný energetický certifikát vydaný ku kolaudácii 
rodinného domu, tieto doklady však ministerstvu nepredkladá.  

Do žiadosti o príspevok na rodinný dom žiadateľ okrem základných údajov o žiadateľovi 
a spoluvlastníkoch rodinného domu uvedie aj údaje o rodinnom dome vrátane   

- čísla energetického certifikátu, 
- čísla listu vlastníctva, 
- katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený, a 
- celkovej podlahovej plochy s upravovaným vnútorným prostredím miestností.  

Celkovú podlahovú plochu rodinného domu s upravovaným vnútorným prostredím miestností žiadateľ 
zistí z energetického certifikátu. Je stanovená najmä z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia 
miestnych vystupujúcich konštrukcií. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie 
vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod. 

Splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov pre rodinný dom, limit celkovej podlahovej 
plochy rodinného domu a vlastnícke vzťahy k rodinnému domu si ministerstvo overuje aj z verejne 
dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie energetických certifikátov vedenej ministerstvom. 

V konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, 
ktorá aj po rozhodnutí musí zostať súčasťou spisu ministerstva. Podaná žiadosť ani jej prílohy tak 
nebudú vrátené žiadateľovi. 

 



  

Číslo MDV SR: 13131/2020/SBPMR/22480 5 
 

K. SPÔSOB ODSTRAŇOVANIA FORMÁLNYCH NEDOSTATKOV  

 
Ak doručená žiadosť o príspevok na rodinný dom neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené, 
ministerstvo do 20 pracovných dní odo dňa doručenia listinnej podoby žiadosti písomne vyzve 
žiadateľa na ich doplnenie. Ministerstvo konanie o príspevku na rodinný dom preruší na lehotu 
uvedenú vo výzve na doplnenie chýbajúcich príloh. 

Ak žiadateľ chýbajúce prílohy v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy ministerstva 
nedoplní, ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku na rodinný dom zastaví. 

 

L. TERMÍNY VYHODNOTENIA ŽIADOSTÍ O  PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM 
A ROZHODNUTIA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU 

 
Ak žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na rodinný dom a žiadosť obsahuje všetky 
predpísané náležitosti, ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku na rodinný dom v lehote 
najneskôr do 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti ministerstvu. Rozhodnutie o poskytnutí, 
resp. neposkytnutí príspevku na rodinný dom oznámi ministerstvo žiadateľovi písomne. 

Ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku na rodinný dom zastaví, ak: 

• listinná podoba žiadosti o príspevok na rodinný dom nebola ministerstvu predložená v lehote 
do 10 pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti o príspevok na rodinný dom 
alebo v tej istej lehote nebola odoslaná na adresu ministerstva,  

• doručená žiadosť o príspevok na rodinný dom neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené 
a žiadateľ ich na výzvu ministerstva v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
nedoplnil. 

Ministerstvo zastaví všetky konania o poskytnutí príspevku na rodinný dom, pri ktorých listinná podoba 
žiadosti o príspevok na rodinný dom nebola ministerstvu doručená v lehote do 30 pracovných dní 
od zaevidovania elektronickej podoby žiadosti o príspevok na rodinný dom. 

 

M. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
Všetky ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tejto výzve, sú obsiahnuté v zákone a jeho vykonávacom 
predpise, ktorým je vyhláška. 

Na konanie o poskytnutí príspevku na rodinný dom sa vzťahuje všeobecný právny predpis o správnom 
konaní.   

Všetky informácie týkajúce sa poskytovania príspevku na rodinný dom sú uvedené na webovom portáli 
www.byvajteusporne.sk. 

http://www.byvajteusporne.sk/

