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V zmysle § 9f zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie príspevku na rodinný dom (ďalej 

len „žiadosť“) prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na webovom sídle ministerstva 

www.mindop.sk, ikona v pravej časti dole „BÝVAJTE ÚSPORNE“ alebo priamo cez internetovú stránku 

www.byvajteusporne.sk.  

Na internetovej stránke www.byvajteusporne.sk sú dostupné všetky základné informácie, ktoré sa týkajú poskytnutia 

príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „príspevok“), ako aj právne predpisy, ktoré upravujú 

poskytovanie príspevku, výzvu na predkladanie žiadostí a formulár na elektronické podávanie žiadostí. 

Žiadosť o príspevok je možné podať len elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza 

na internetovej stránke www.byvajteusporne.sk v pravej časti hore „PODAŤ ŽIADOSŤ“ a následne po stlačením tlačidla 

„PODAŤ ŽIADOSŤ“ pri aktívnej výzve. 

 

 

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí elektronický formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať, aby Vaša žiadosť bola 

zaevidovaná v elektronickom systéme ministerstva. 

Žiadosť o príspevok je v zmysle zákona možné podať len prostredníctvom elektronického systému ministerstva. Všetky 

žiadosti doručené ministerstvu mimo elektronického systému bez dodržania nižšie uvedeného postupu a pridelenia 

identifikačného čísla žiadosti sú neoprávnené z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia príspevku podľa vyššie uvedeného 

zákona a budú vrátené späť žiadateľovi. 

Formulár žiadosti v elektronickom systéme ministerstva je rozdelený na tri časti, a to vstupnú časť, obsahovú časť 

a záverečnú časť.  

Pri vypĺňaní údajov vo vstupnej a obsahovej časti formulára je potrebné, aby ste mali k dispozícii všetky doklady požadované 

k žiadosti o poskytnutie príspevku. Preto Vám odporúčame pred samotným vypĺňaním žiadostí  

- pripraviť si doklady, ktoré budú tvoriť prílohy k žiadosti, 

- list vlastníctva rodinného domu a energetický certifikát rodinného domu, 

- číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN, na ktorý bude poukázaný príspevok. 

http://www.mindop.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
http://www.byvajteusporne.sk/
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Krok 1  Vstupná časť formulára žiadosti 

 

 

Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné) 

1 Uveďte údaje, kde sa nachádza rodinný dom. Tieto údaje získate z listu vlastníctva rodinného domu. 

2 Uveďte aspoň jednu e-mailovú adresu, na ktorú požadujete doručiť správu (potvrdenie) o zaevidovaní žiadosti vrátane 

elektronickej podoby žiadosti vo formáte pdf. 

3 Uveďte telefónne číslo pre priamu komunikáciu so žiadateľom v prípade otázok zo strany ministerstva v tvare 

+421 910 000 111. 

4 Pre finálne uloženie vstupných údajov zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie. 

5 Po overení správnosti uvedených údajov vo vstupnej časti formulára žiadosti kliknite na zelené tlačidlo „Uložiť“. 

 V prípade, ak Vám po stlačení tlačidla „Uložiť“ nebude umožnené pokračovať v podaní žiadosti z dôvodu naplnenia limitu 

prijatých žiadostí pre danú výzvu, elektronický formulár Vám túto skutočnosť oznámi. 

 V prípade, ak Vám po stlačení tlačidla „Uložiť“ nebude umožnené pokračovať v podaní žiadosti z dôvodu, že už bola na 

danú parcelu registrovaná žiadosť, kontaktujte nás. 

Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ Vám na zadanú e-mailovú adresu/adresy príde informácia o začatí podania Vašej žiadosti. 

V prípade, ak podanie žiadosti prerušíte, v informačnom e-maile máte uvedený odkaz, na ktorom budete môcť pred záväzným 

podaním pokračovať vo vypĺňaní Vašej žiadosti. Až po prijatí druhého e-mailu, ktorého prílohou je elektronická podoba žiadosti 

vo formáte pdf, je Vaša žiadosť správne zaevidovaná. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

https://byvajteusporne.sk/kontakt/
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  Krok 2.1  Obsahová časť formulára žiadosti – žiadateľ, spoluvlastník  

 

 

 Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné) 

6 Uveďte údaje o osobe, ktorá podáva žiadosť – žiadateľ. V prípade, ak ulica nie je pomenovaná, uveďte len orientačné 

(uličné) číslo. 

7 PSČ tvorí numerický kód obsahujúci 5 číselných znakov, údaj uveďte bez medzery (napr. „84104“). 

8 Uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN – XX99 9999 9999 9999 9999 9999 – pričom medzi jednotlivým štvorčíslím 

vynechajte medzeru. Za posledným číslom nesmie byť medzera. 

 

 

9 V prípade, ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb (podľa listu vlastníctva), je potrebné túto 

skutočnosť uviesť v žiadosti. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pridať spoluvlastníka“. Spoluvlastníka vyplňte aj v prípade 

manželov (bezpodielové vlastníctvo). 

Ak je rodinný dom výlučne vo vlastníctve žiadateľa, spoluvlastníka neuvádzate. Pokračujte krokom 2.3. 

  

7 

8 
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Krok 2.2  Evidovanie spoluvlastníka 

 

 

 Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné) 

10 Uveďte identifikačné údaje spoluvlastníka. 

11 Kliknutím na šípku vyberte jednu z dvoch ponúk podľa typu spoluvlastníctva rodinného domu: 

- bezpodielové spoluvlastníctvo, 

- podielové spoluvlastníctvo. 

Údaj je možné overiť z listu vlastníctva. 

12 Tlačidlom „Uložiť“ pridáte spoluvlastníka. 

 

O zaevidovaní spoluvlastníka sa vo formulári zobrazí správa o úspešnom zapísaní spoluvlastníka, ktorú je potrebné kliknutím 

na tlačidlo „OK“ potvrdiť.  

 

10 

11 

12 



6 

UPOZORNENIE:  

V prípade, že údaje o spoluvlastníkovi uvediete v chybnom tvare, prípadne neuvediete povinné údaje vôbec, elektronický 

formulár Vás vyzve na opravu. Následne je potrebné opätovne stlačiť tlačidlo „Uložiť“ (bod č. 12). 

 

 

Údaje o zaevidovanom spoluvlastníkovi sa zobrazia v obsahovej časti formulára, v časti „2. Údaje o spoluvlastníkovi“. 

Kliknutím na tlačidlo „Pridať spoluvlastníka“ je možné pridať ďalšieho spoluvlastníka. 

V prípade, že po úspešnom zaevidovaní spoluvlastníka zistíte chybu v uvedených údajoch o spoluvlastníkovi, je potrebné 

kliknúť na tlačidlo vpravo „Vymazanie“ a pokračovať od začiatku kroku 2.2. 
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Krok 2.3  Obsahová časť formulára žiadosti – rodinný dom 

 

 Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné) 

13 Údaj o obci/meste/mestskej časti nie je možné zmeniť, je uvedený automaticky podľa zadaných údajov, ktoré ste vyplnili 
v kroku 1. Ak bol údaj zadaný chybne, tak nás kontaktujte. Nie je potrebné vytvárať novú žiadosť. 

14 Názov ulice, na ktorej sa nachádza rodinný dom. V prípade, že ulica nie je pomenovaná, pole zostane nevyplnené. 

15 Uveďte súpisné číslo rodinného domu. Tento údaj je uvedený v liste vlastníctva rodinného domu v časti „Stavby“ vľavo. 

16 Uveďte orientačné číslo rodinného domu (uličné). Pokiaľ stavba nemá orientačné číslo, pole zostane nevyplnené. 

17 Uveďte číslo listu vlastníctva rodinného domu. 

18 Uveďte celkovú podlahovú plochu rodinného domu (v m2). Tento údaj je uvedený na titulnej strane energetického 
certifikátu vypracovaného ku kolaudácii rodinného domu. Údaj uveďte matematicky zaokrúhlený na celé m2. 

 Limit celkovej podlahovej plochy pre poskytnutie príspevku je 200 m2. V prípade, ak sa preukáže, že plocha prekračuje 
uvedenú hodnotu, ministerstvo rozhodne o neposkytnutí príspevku. 

19 Uveďte dátum (deň, mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, tzn. kedy bol rodinný dom 
právoplatne daný do užívania. Tento dátum býva uvedený na pečiatke na prvej strane dokumentu. 

20 Uveďte číslo energetického certifikátu, ktorý bol vypracovaný ku kolaudácii rodinného domu. 

 

  Krok 2.4  Obsahová časť formulára žiadosti – zoznam príloh 

Pred koncom obsahovej časti elektronického formulára sa nachádza zoznam príloh, ktoré musia byť podľa vyhlášky 
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“) súčasťou žiadosti. Prílohy sa zasielajú iba v listinnej podobe, nenahrávajú sa elektronicky. 

V konaní o poskytnutí príspevku 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. 

15 

16 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

https://byvajteusporne.sk/kontakt/
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Vyplnením počtu listov jednotlivých príloh elektronický formulár automaticky kontroluje, či sú predložené všetky prílohy, ktoré 
je v súlade s vyhláškou povinné priložiť k žiadosti. Z toho dôvodu odporúčame podávať žiadosť v čase, keď máte všetky 
povinné prílohy k dispozícii. Zoznam príloh aj s popisom nájdete na internetovej stránke www.byvajteusporne.sk v časti „Nové 
rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie > Prílohy“. 

Pri podávaní žiadosti sú povinné všetky uvedené prílohy.  

Výnimku tvoria nasledovné prílohy, ktoré je povinné predložiť len v niektorých prípadoch: 

príloha č. 3 povinné predložiť v prípade podielového spoluvlastníctva rodinného domu, 
príloha č. 4 povinné predložiť v prípade bezpodielového spoluvlastníctva rodinného domu. 

V prípade, ak je rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, prílohy č. 3 a č. 4 sa nepredkladajú. 

 

Krok 2.5  Obsahová časť formulára žiadosti – vyhlásenie 

Posledným bodom vo formulári je Vyhlásenie žiadateľa. Text vyhlásenia sa doplní automaticky po odoslaní elektronického 

formulára žiadosti. Podpísaním listinnej podoby žiadosti žiadateľ vyhlasuje uvedené skutočnosti a dáva súhlas na spracovanie 

osobných údajov na účely poskytnutia príspevku. 

 

http://www.byvajteusporne.sk/
https://byvajteusporne.sk/zoznam-priloh/
https://byvajteusporne.sk/zoznam-priloh/


9 

Krok 2.6  Obsahová časť formulára žiadosti – záver 

V záverečnej fáze obsahovej časti formulára žiadosti sú dve tlačidlá „Uložiť“ a „Záväzne odoslať“. 

 

Po vyplnení všetkých údajov uvedených v obsahovej časti (krok 2.1. až krok 2.4) stlačte tlačidlo „Uložiť“. Stlačením tlačidla 

elektronický formulár skontroluje vypísané údaje. V prípade, ak obsahujú chybu, túto skutočnosť vyznačí nápisom v hornej 

časti obsahovej časti formulára žiadosti. Napríklad: 
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V prípade, ak sa Vám ukáže takéto oznámenie, je potrebné skontrolovať celú obsahovú časť žiadosti a odstrániť chyby, ktoré 

sú vyznačené červeným textovým upozornením pod poľom s nesprávnym údajom. Napríklad: 

 

 

 

Po odstránení všetkých chýb, ktoré neumožňujú správne uložiť žiadosť, je potrebné opätovne kliknúť na tlačidlo „Uložiť“. Ak 

je obsahová časť formulára žiadosti vyplnená správne, v hornej časti formulára sa Vám zobrazí nápis „Žiadosť bola úspešne 

zapísaná.“. 
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Krok 3  Záverečná časť formulára žiadosti 

Po potvrdení úspešného zapísania žiadosti popísaného v predchádzajúcom kroku je potrebné kliknúť na tlačidlo „Záväzne 

odoslať“, ktoré sa nachádza na spodnom konci obsahovej časti formulára. 

Pred záväzným odoslaním žiadosti dôsledne skontrolujte zapísané údaje. Po potvrdení žiadateľom už nebude možné 

opraviť údaje v nej zapísané! Na túto skutočnosť Vás po stlačení tlačidla „Záväzne odoslať“ upozorní aj nasledovné okno, 

ktoré je potrebné stlačením tlačidla „OK“ potvrdiť. 

 

Stlačením tlačidla „OK“ záväzne odošlete Vašu žiadosť. Tým sa automaticky zaeviduje v elektronickom systéme ministerstva 

a bude jej pridelené identifikačné číslo. Dňom zaevidovania žiadosti sa zároveň začína konanie o poskytnutí príspevku, pričom 

v termíne do 10 pracovných dní ste povinný odoslať alebo doručiť aj podpísanú listinnú podobu žiadosti vrátane všetkých 

príloh na ministerstvo. 

O týchto skutočnostiach Vás bude informovať aj e-mail s potvrdením o zaevidovaní Vašej žiadosti, ktorý bude automaticky 

odoslaný na e-mailovú adresu/adresy, ktoré ste uviedli v kroku č. 1 vo vstupnej časti formulára žiadosti. Prílohou tejto správy 

bude aj elektronická podoba žiadosti vo formáte pdf, ktorú bude potrebné vytlačiť a v listinnej podobe zaslať na adresu 

ministerstva: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Námestie 

slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava. 

Po odoslaní žiadosti Vás formulár presmeruje na nasledovnú stránku: 

 

 

21 Stlačením tlačidla „Prevzatie žiadosti“ sa Vám ponúkne možnosť stiahnuť elektronickú podoby žiadosti vo formáte pdf 

do Vášho zariadenia. 

22 Stlačením tlačidla „Zobrazenie žiadosti“ sa Vám otvorí pdf súbor elektronickej podoby žiadosti priamo vo Vašom 

prehliadači. 

21 22 
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Správa s potvrdením o zaevidovaní Vašej žiadosti bude automaticky odoslaná na e-mailovú adresu/adresy, ktoré ste uviedli 

v kroku č. 1 vo vstupnej časti formulára žiadosti. V prípade, ak sa nenachádza v priečinku Doručená pošta, skontrolujte 

priečinok Spam. 

 

Prílohou správy bude aj elektronická podoba žiadosti vo formáte pdf (vzor nižšie), ktorú bude potrebné vytlačiť, podpísať 

na vyznačenom mieste a zaslať spolu s prílohami na adresu ministerstva: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava. 

 


