
                     
 

Príloha č. 2 - Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
č. xxx/ kód výzvy /202x 

 

 
OPIS PROJEKTU ......... 

 

Projekt je zameraný na zlepšenie energetickej hospodárnosti .....................(vyberie sa typ budovy podľa 
bodu 3.2.2 výzvy), ktorou sa dosiahne .......... (vyberie sa typ obnovy podľa prílohy č. 3.1-4 Systému 
implementácie POO) obnovy budovy. Cieľom obnovy budovy je realizovanými opatreniami dosiahnuť 
úsporu globálneho ukazovateľa primárnej energie1) minimálne na úrovni 30 %. Splnenie požiadavky úspory 
primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu Projektovým energetickým 
hodnotením existujúceho stavu budovy2) s dosiahnutými navrhovanými ukazovateľmi nového stavu 
budovy po realizácií opatrení preukázanými Energetickým certifikátom3). 

V prípade, ak je žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podaná pred dokončením realizácie 
jednej z oblastí podpory, ukazovatele nového stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým 
hodnotením nového stavu budovy4). 

V súvislosti s obnovou budovy sú realizované aktivity Projektu v oblasti súvisiacich 
- so stavebno-technickou obnovou budov, 
- obnovou technických systémov,  
- osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených 

opatrení. 

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov bude realizovaná v súlade so zákonom 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

Všeobecné identifikačné údaje o Projekte 

Názov stavby: 
 

Typ budovy: (Podľa oprávnenosti budovy v časti 3.2.2 výzvy) 

Identifikačné údaje 
o budove: 

súp. číslo číslo LV číslo parcely názov KÚ 

Identifikačné údaje 
o pozemku: 

číslo LV číslo parcely názov KÚ 

Adresa budovy: 
Ulica, orientačné číslo, mesto/obec, PSČ 

Stavebné povolenie: 
Číslo Dátum právoplatnosti /oznámenia 

 

Vydal 

Termín začatia realizácie 
stavby (mesiac/rok): 

 

                                                                 
1) § 2 ods. 1 vyhlášky MDV SR 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. 
2) Príloha č. 7 Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 
3) § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4) Príloha č. 8 Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 
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Termín dokončenia 
realizácie stavby 
(mesiac/rok): 

 

Poznámka k adrese 
budovy: 

 

Celkové výdavky (v eur):  

 

Predpokladaná úspora energie v %  

Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie 
po zrealizovaní navrhovaných opatrení (v kWh/(m2.a) 

 

Celková podlahová plocha stavby (v m2):  

 

Opis realizácie navrhovaných aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu:  

(V tejto časti sa uvedie rozsah a  spôsob realizácie aktivít na realizácii jednotlivých oblastí Projektu obnovy budovy 
zameraných na dosiahnutie úspory globálneho ukazovateľa primárnej energie (§ 2 ods. 1 vyhlášky MDVRR SR 
č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) minimálne na úrovni 30 %). 

Obalové konštrukcie: 

(V tejto časti sa uvedie rozsah a spôsob realizácie aktivít na realizácii Projektu v oblasti súvisiacej so stavebno-technickou 
obnovou budov.) 

Technické zariadenia: 

(V tejto časti sa uvedie rozsah a spôsob realizácie aktivít na realizácii Projektu v oblasti súvisiacej s obnovou technických 
systémov – vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania a chladenia, osvetlenia a pod..) 

 

Cieľ Projektu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/
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Iné aktivity:  

(V tejto časti sa uvedie rozsah a spôsob realizácie aktivít na realizácii Projektu, ktoré zvyšujú kvalitu užívania budovy 
a smerujú napr. k bezbariérovosti, realizácii zelených opatrení, osadeniu prvkov elektromobility a cyklodopravy, a pod..) 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizácie Projektu 

Realizácia aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie Projektu  
Celková  dĺžka  realizácie  Projektu 

(v mesiacoch): 

Oblasť podpory Názov aktivity 
Začiatok 

realizácie aktivity 
Koniec 

realizácie aktivity 

  mesiac/rok mesiac/rok 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Celkové výdavky Realizácie Projektu (v eur):  

Celkové oprávnené výdavky Projektu (v eur): 

z toho 

 

 obalové konštrukcie  

 zariadenia  

 iné aktivity  

 projektová dokumentácia  

 rezerva  

Neoprávnené výdavky Projektu (v eur):  

 

 

Rozpočet realizácie Projektu 
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Systém financovania: 
predfinancovanie, zálohové platby, refundácia,  

kombinácia systémov 

Bankové spojenie 

Obchodné meno banky: IBAN: 

Číslo účtu na poskytnutie prostriedkov mechanizmu  

Celková maximálna výška prostriedkov mechanizmu 
(v eur), z toho oblasť: 

 

- obalové konštrukcie  

- zariadenia  

- iné aktivity  

- projektová dokumentácia  

- rezerva  

Minimálna výška záverečnej Žiadosti o platbu (v eur):  

 

 

 

Výdavky Realizácie Projektu: 

Oblasť podpory Projektu 
Náklady 
(v eur) 

Obalové konštrukcie   

Zariadenia  

Iné aktivity  

Projektová dokumentácia  

Rezerva  

Financovanie Projektu: 


