Manuál
na vyplnenie elektronického formulára
žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

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

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 zateplenie
rodinného domu (ďalej len “žiadosť o príspevok“) 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 zateplenie rodinného domu, 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 (podľa typu realizácie zateplenia),
- list vlastníctva rodinného domu,
- číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN, na ktorý bude poukázaný príspevok.
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Krok 1.: Vstupná časť formulára žiadosti

1

2

3

4
5
Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
1 Kliknutím na šípku vyberte jednu z dvoch ponúk podľa stavu zateplenia rodinného domu:
- pred zateplením rodinného domu,
- po zateplení rodinného domu.
2 Uveďte údaje, kde sa nachádza rodinný dom. Tieto údaje získate z listu vlastníctva rodinného domu.
3 Uveďte aspoň jednu e-mailovú adresu, na ktorú požadujete doručiť správu (potvrdenie) o zaevidovaní žiadosti
o príspevok vrátane písomnej podoby žiadosti o príspevok.
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.
Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ Vám na zadanú e-mailovú adresu príde potvrdenie o začatí podania Vašej žiadosti.
V prípade, ak prerušíte podanie Vašej žiadosti, v potvrdení máte uvedený odkaz, na ktorom budete môcť pred záväzným
podaním pokračovať vo vypĺňaní Vašej žiadosti. Až po prijatí druhého e-mailu s tlačivom žiadosti, ktoré bude jeho prílohou,
je Vaša žiadosť správne zaevidovaná.
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Krok 2.1.: Obsahová časť formulára žiadosti – žiadateľ, spoluvlastník
6

7

8

9

10
Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
6 Označenie žiadosti podľa stavu zateplenia rodinného domu – zobrazí sa podľa zadania vo vstupnej časti (krok 1.). Ak si
všimnete, že ste v prvom kroku zadali zlý typ žiadosti, pre odstránenie tejto chyby nás kontaktujte.
7 Uveďte údaje o osobe, ktorá podáva žiadosť – žiadateľ. V prípade, ak ulica nie je pomenovaná, uveďte len orientačné
(uličné) číslo.
8 PSČ tvorí numerický kód obsahujúci 5 číselných znakov, údaj uveďte bez medzery (napr. „86601“).
9 Uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN – XX99 9999 9999 9999 9999 9999 – pričom medzi jednotlivým štvorčíslím
vynechajte medzeru.
10 V prípade, ak zatepľovaný rodinný dom je 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 bodom č. 14.
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Krok 2.2.: Evidovanie spoluvlastníka

11

12
13
Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
11 Uveďte identifikačné údaje spoluvlastníka.
12 Kliknutím na šípku vyberte jednu z dvoch ponúk podľa typu spoluvlastníctva rodinného domu:
- bezpodielové spoluvlastníctvo,
- podielové spoluvlastníctvo.
Údaj je možné overiť z listu vlastníctva.
13 Tlačidlom „Uložiť“ pridáte spoluvlastníka.
O zaevidovaní spoluvlastníka sa vo formulári zobrazí správa o úspešnom zapísaní spoluvlastníka, ktorú je potrebné
kliknutím na tlačidlo „OK“ potvrdiť.
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UPOZORNENIE:
V prípade, že údaje o spoluvlastníkovi uvediete v chybnom tvare, prípadne neuvediete povinné údaje vôbec, systém Vás
vyzve na opravu. Následne je potrebné opätovne pokračovať bodom č. 13.

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 bodom č. 10.

Krok 2.3.: Obsahová časť formulára žiadosti – rodinný dom

14
15
16
17

Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
14 Údaj o obci/meste/mestskej časti nie je možné zmeniť, je automaticky doplnený systémom podľa zadaných údajov, ktoré
ste vyplnili v bode č. 2.
15 Názov ulice, na ktorej sa nachádza rodinný dom. V prípade, že ulica nie je pomenovaná, pole zostane nevyplnené.
16 Uveďte súpisné číslo zatepľovaného rodinného domu. Tento údaj je uvedený v liste vlastníctva rodinného domu v časti
„Stavby“ vľavo.
17 Uveďte orientačné číslo zatepľovaného rodinného domu (uličné). Pokiaľ stavba nemá orientačné číslo, pole zostane
nevyplnené.
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18
19
20
21
22
Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
18 Uveďte číslo listu vlastníctva zatepľovaného rodinného domu.
19 Uveďte rok, kedy bol rodinný dom daný do užívania, pričom vek 10 rokov sa počíta pred realizáciou zateplenia, ktoré
podľa zákona nebolo možne začať pred 1. 1. 2015. V prípade podania žiadosti pred zateplením rodinného domu
je potrebné, aby bola lehota splnená ku dňu podania žiadosti. Tento údaj je možné dokladovať napr.:
- kolaudačným rozhodnutím,
- listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, kedy bol povolený vklad predmetnej stavby,
- zmluvou o nadobudnutí stavby,
- vyjadrením obce/mesta/mestskej časti o veku domu, v ktorom bude jednoznačne označená stavba a uvedené, kedy
bola podľa dostupných podkladov obce stavba daná do užívania, pričom obec uvedie z akých listín vychádzala,
- iným dokladom, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola predmetná stavba daná do užívania.
20 Uveďte počet podlaží zatepľovaného rodinného domu, z ktorých sa určuje celková podlahová plocha. Tento údaj
je uvedený v Projektovom energetickom hodnotení (žiadosť pred zateplením) alebo na titulnej strane Energetického
certifikátu (žiadosť po zateplení), ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o príspevok.
21 Uveďte celkovú podlahovú plochu zatepľovaného rodinného domu (v m2) s upravovaným vnútorným prostredím
miestností, ktorá sa určí z vonkajších rozmerov stavby pred realizáciou zateplenia. Tento údaj je uvedený v Projektovom
energetickom hodnotení (žiadosť pred zateplením) alebo na titulnej strane Energetického certifikátu (žiadosť
po zateplení), ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o príspevok. Údaj uveďte matematicky zaokrúhlený na celé m2.
22 Uveďte číslo energetického certifikátu, ktorý bol vypracovaný po zateplení rodinného domu. Údaj sa vypĺňa len v žiadosti
o príspevok po zateplení rodinného domu. V prípade žiadosti o príspevok pred zateplením rodinného domu sa políčko
pre vyplnenie čísla energetického certifikátu nezobrazuje.

7

23

24

Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
23 Kliknutím označte druh stavebnej konštrukcie, súvisiacej práce alebo činnosti, ktorá bola, resp. bude predmetom žiadosti
o príspevok a žiadate na ňu príspevok. Je povinné označiť aspoň jednu konštrukciu.
24 Vyberte z ponuky termín začiatku a ukončenia zatepľovacích prác (pri už zrealizovaných prácach uveďte skutočné
termíny, pri ešte nerealizovanom zateplení uveďte predpokladané termíny).
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Krok 2.4.: Obsahová časť formulára žiadosti – zhotoviteľ

25
25 Kliknutím na tlačidlo „Pridať zhotoviteľa“ budete môcť pridať jedného alebo viacerých zhotoviteľov, ktorí
na zatepľovanom rodinnom dome realizovali práce, na ktoré žiadate príspevok a ktoré môžu byť započítané
do oprávnených nákladov (zateplenie, výmena okien a dverí...).
Uviesť zhotoviteľa je povinné pri žiadosti o príspevok po zateplení rodinného domu. V prípade žiadosti o príspevok
pred zateplením rodinného domu je vyplnenie zhotoviteľa voliteľné.

26

Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
26 Uveďte obchodný názov zhotoviteľa, ktorý realizoval práce na zatepľovanom rodinnom dome. V prípade, ak ste práce
na zateplení realizovali svojpomocne, uveďte „svojpomocne“. IČO uveďte v 8-miestnom tvare napr. „00999999“.
Tlačidlom „Uložiť“ pridáte zhotoviteľa.
O zaevidovaní zhotoviteľa sa vo formulári zobrazí správa o úspešnom zapísaní zhotoviteľa, ktorú je potrebné kliknutím
na tlačidlo „OK“ potvrdiť.

Údaje o zaevidovanom zhotoviteľovi sa zobrazia v obsahovej časti formulára v časti „3.1 Názov zhotoviteľa zateplenia
rodinného domu“. Kliknutím na tlačidlo „Pridať zhotoviteľa“ je možné pridať ďalšieho zhotoviteľa.

9

V prípade, že po úspešnom zaevidovaní zhotoviteľa zistíte chybu v uvedených údajoch o zhotoviteľovi, je potrebné kliknúť
na tlačidlo vpravo „Vymazanie“ a pokračovať od začiatku bodom č. 25.

Krok 2.5.: Obsahová časť formulára žiadosti – oprávnené náklady
27
28
29
Vysvetlivky (polia označené hviezdičkou * sú povinné)
27 V prípade žiadosti o príspevok pred zateplením rodinného domu uveďte predpokladané náklady na zhotovenie zateplenia
a súvisiacich prác, ktoré môžu byť započítané do oprávnených nákladov.
V prípade žiadosti o príspevok po zateplení rodinného domu uveďte skutočné náklady na zhotovenie zateplenia a súvisiacich
prác, ktoré môžu byť započítané do oprávnených nákladov.
28 V prípade žiadosti o príspevok pred zateplením rodinného domu uveďte náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie
zateplenia a predpokladané náklady za vypracovanie žiadosti o príspevok a energetického certifikátu, ak na tieto žiadate
poskytnúť príspevok.
V prípade žiadosti o príspevok po zateplení rodinného domu uveďte skutočné náklady za vypracovanie projektovej
dokumentácie zateplenia, za vypracovanie žiadosti a energetického certifikátu, ak na tieto žiadate poskytnúť príspevok.
29 Predpokladanú výšku príspevku vypočíta elektronický formulár automaticky. Skutočná výška príspevku nemusí byť zhodná
s predpokladanou výškou príspevku. Určí sa podľa skutočných oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie
rodinného domu, za vypracovanie projektovej dokumentácie, za vypracovanie žiadosti a energetického certifikátu a podľa
skutočne dosiahnutých hodnôt súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií a dosiahnutej
potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Krok 2.6.: Obsahová časť formulára žiadosti – zoznam príloh
Pred koncom obsahovej časti elektronického formulára sa nachádza zoznam príloh, ktoré musia byť súčasťou žiadosti
o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.
Rozsah príloh je rozdielny, ak sa žiadosť podáva pred realizáciou zateplenia rodinného domu alebo po realizácii
zateplenia rodinného domu.
Podľa toho sa aj v elektronickom formulári zobrazujú dva druhy zoznamu príloh, minimálny v prípade podania žiadosti
o príspevok pred zateplením rodinného domu – popisuje krok 2.6.1. – a kompletný zoznam príloh v prípade podania
žiadosti o príspevok po zateplení rodinného domu – popisuje krok 2.6.2.
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Krok 2.6.1.: Obsahová časť formulára žiadosti – zoznam príloh pred zateplením

Vyplnením počtu listov 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 o príspevok v čase, keď máte všetky
povinné prílohy pripravené. Zoznam príloh aj s popisom nájdete na internetovej stránke www.byvajteusporne.sk v časti
„Prílohy k žiadosti“.
Pri podávaní žiadosti o príspevok pred zateplením rodinného domu sú povinné vyššie uvedené prílohy.
Výnimku tvoria nasledovné prílohy, ktoré je povinné predložiť len v niektorých prípadoch:
príloha č. 3
povinné predložiť v prípade podielového spoluvlastníctva zatepľovaného rodinného domu,
príloha č. 4
potrebné predložiť v prípade bezpodielového spoluvlastníctva zatepľovaného rodinného domu.
V prípade, ak je zatepľovaný rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, prílohy č. 3 a č. 4 sa nepredkladajú.

Krok 2.6.2.: Obsahová časť formulára žiadosti – zoznam príloh po zateplení
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Pri podaní žiadosti o príspevok po zateplení rodinného domu sú povinné vyššie uvedené prílohy.
Výnimku tvoria nasledovné prílohy, ktoré je povinné predložiť len v niektorých prípadoch:
príloha č. 3
predložiť v prípade podielového spoluvlastníctva zatepľovaného rodinného domu,
príloha č. 4
predložiť v prípade bezpodielového spoluvlastníctva zatepľovaného rodinného domu,
príloha č. 5
predložiť, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným
systémom (ETICS),
príloha č. 9
predložiť, ak sa žiada aj príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,
za vypracovanie žiadosti o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného
rodinného domu,
príloha č. 10
predložiť, 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.
V prípade, ak je zatepľovaný rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, prílohy č. 5 a č. 6 sa nepredkladajú.

Krok 2.7.: Obsahová časť formulára žiadosti – vyhlásenie
Posledným bodom vo formulári je Vyhlásenie žiadateľa. Podpísaním listinnej podoby žiadosti žiadateľ vyhlasuje uvedené
skutočnosti a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov na účely poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu.
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Krok 2.8.: Obsahová časť formulára žiadosti – záver
Záverečná fáza obsahovej časti formulára žiadosti sú dve tlačidlá „Uložiť“ a „Záväzne odoslať“.

Po vyplnení všetkých údajov uvedených v obsahovej časti (krok 2.1. až krok 2.7) 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:

V prípade, že sa Vám ukáže takéto oznámenie, je potrebné opätovne prejsť celú obsahovú časť žiadosti a odstrániť chyby,
ktoré sú vyznačené červeným textovým upozornením pod daným poľom, ktoré je potrebné opraviť. Napríklad:

Po odstránení všetkých chýb brániacich správnemu uloženiu žiadosti je potrebné opätovne kliknúť na tlačidlo „Uložiť“. Ak je
obsahová časť formulára žiadosti vyplnená správne, v hornej časti formulára sa Vám ukáže 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 zapísané v žiadosti! 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 žiadosti. Dňom zaevidovania sa zároveň začína konanie o poskytnutí
príspevku, pričom v termíne do desiatich pracovných dní ste povinný odoslať alebo doručiť aj listinnú podobu žiadosti
vrátane všetkých príloh na ministerstvo.
O týchto skutočnostiach Vás bude informovať aj e-mail s potvrdením o zaevidovaní Vašej žiadosti o príspevok, ktorý bude
automaticky odoslaný na e-mailovú adresu (e-mailové adresy), ktorú ste uviedli v kroku č. 1 vo vstupnej časti formulára
žiadosti. Prílohou tejto správy bude aj listinná podoba žiadosti vo formáte pdf, ktorú bude potrebné vytlačiť a 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, Slovenská republika.
Po odoslaní žiadosti Vás formulár žiadosti presmeruje na nasledovnú stránku:

30

31

30 Stlačením tlačidla „Prevzatie žiadosti“ sa Vám ponúkne stiahnutie listinnej podoby žiadosti vo formáte pdf do Vášho
zariadenia.
31 Stlačením tlačidla „Zobrazenie žiadosti“ sa Vám otvorí pdf súbor listinnej podoby žiadosti priamo vo Vašom prehliadači.
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