
Poznámka: Úplne znenie zákona 555/2005 a     300/2012 (vložená novela)  

 Zákon 555/2005

 Zákon 300/2012

ZÁKON č. 555/2005

z 8. novembra 2005

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

novela
ZÁKON 300/2012

z     18. Septembra 2012,  

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov

Predmet úpravy

Tento  zákon  ustanovuje  postupy  a  opatrenia  na  zlepšenie  energetickej 
hospodárnosti budov  a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

(1) Postupmi a opatreniami podľa § 1 sú

(1) Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
sú

a) jednotná  metodika  výpočtu  integrovanej  energetickej  hospodárnosti 
budovy (ďalej len „výpočet“),
b) určenie  a  uplatňovanie  minimálnych  požiadaviek  na  energetickú 
hospodárnosť 
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1)nových budov, 
2)existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3)stavebných  konštrukcií  a  prvkov  tvoriacich  ich  časť,  ktoré  oddeľujú 
vnútorné prostredie  budov od vonkajšieho prostredia (ďalej len „obalová 
konštrukcia“) a
4)technických  systémov  vykurovania,  prípravy  teplej  vody,  vetrania, 
chladenia  a osvetlenia  budov  a  ich  kombinácie  (ďalej  len  „technický 
systém“),
c) povinná  energetická  certifikácia  budov  a  systém  kontroly 
energetických certifikátov,
d) vypracúvanie  národných  plánov  zameraných  na  zvyšovanie  počtu 
budov s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „národný plán“).“.

 (3)  Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami,  v 
ktorej  sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia.  Budovou sa 
rozumie  stavba ako  celok  alebo  jej  časť,  ktorá  bola  projektovaná alebo 
zmenená na samostatné užívanie. 

To sú bytové domy

Energetická hospodárnosť budov

(1) Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie 
všetkých  energetických  potrieb  súvisiacich  s  normalizovaným  užívaním 
budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej 
vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

(2)  Energetická  hospodárnosť  budovy  sa  určuje  výpočtom  alebo 
výpočtom  s použitím  nameranej  spotreby  energie  a vyjadruje  sa 
v číselných  ukazovateľoch  potreby  energie  v budove  a primárnej 
energie.  Primárnou  energiou  je  energia  z obnoviteľných 
a neobnoviteľných  zdrojov,  ktorá  neprešla  procesom  konverzie  ani 
transformácie.“.



Čo ovplyvňuje hospodárnosť budovy:

a)  charakteristiky  stavebnej  konštrukcie  budovy,  najmä  tepelnotechnické 
vlastnosti  obvodového  a strešného  plášťa  a  otvorových  konštrukcií  a 
tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania,

b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok 
na vnútorné prostredie,  najmä vplyv  teploty vzduchu,  vetra  a  slnečného 
žiarenia,

c) vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné 
prostredie,

d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému 
a  systém  zásobovania  teplou  úžitkovou  vodou  a  ich  tepelnoizolačné 
charakteristiky a účinnosť,

 Budovy členia na tieto kategórie:

a) rodinné domy,

b) bytové domy,

c) administratívne budovy,

d) budovy škôl a školských zariadení,

e) budovy nemocníc,

f) budovy hotelov a reštaurácií,
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g) športové haly a iné budovy určené na šport,

h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,

i) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Podľa  energetickej  hospodárnosti  sa  jednotlivé  kategórie  budov 
zatrieďujú do 

energetických tried A až G.

Každá energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím a je súčtom 
číselných  ukazovateľov  z  jednotlivých  miest  a  spôsobov  spotreby 
energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.

Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov

(1)  Nová  budova  musí  spĺňať  minimálne  požiadavky  na  energetickú 
hospodárnosť  nových  budov  určené  technickými  normami.3) Ak  je  to 
technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné,  minimálne požiadavky 
na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca 
budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

(3) Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budovy podľa odseku 1 zahrnúť do projektovej dokumentácie 
na  stavebné  povolenie  alebo  na  povolenie  zmeny  stavby  a výsledok 
energetického hodnotenia  podľa  §  4a  ods.  2  uviesť  v technickej  správe 
projektovej dokumentácie.

(4)  Ak  sa  významná  obnova  budovy  týka  zmeny  jej  obalovej 
konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú hospodárnosť budovy, 
projektant je povinný v projektovej dokumentácii na povolenie zmeny stavby 
navrhnúť  také  riešenie,  aby  sa  touto  zmenou  dosiahlo  splnenie 
minimálnych  požiadaviek  na  energetickú  hospodárnosť  ako  na  novú 
budovu  rovnakej  funkčnosti,  umiestnenia  a kategórie.  Na  tento  účel 
projektant  musí  navrhnúť  použitie  vhodných  stavebných  výrobkov 
a konštrukčných  riešení  v rozsahu,  v akom  je  to  technicky,  funkčne  a 
ekonomicky  uskutočniteľné,  vrátane  technického  systému,  ktorým  sa 



dosiahne  prírastok  energie  dodanej  z obnoviteľných  zdrojov  energie 
v budove alebo v jej blízkosti.

 Nákladovo  optimálnou  úrovňou  minimálnych  požiadaviek  na 
energetickú hospodárnosť budovy (ďalej len 

„nákladovo  optimálna  úroveň“)  sa  rozumie  úroveň  energetickej 
hospodárnosti,  ktorá  vedie  k najnižším  nákladom  počas 
odhadovaného  ekonomického  životného  cyklu  budovy,  pričom 
najnižšie  náklady sa  určujú  so  zohľadnením investičných  nákladov 
súvisiacich  s energiou  a nákladov  na  údržbu  a prevádzku  podľa 
kategórie  budovy,  vrátane  nákladov  na  energiu  a  úspory  príjmov 
z vyrobenej  energie  v budove  a nákladov  na  likvidáciu  budovy. 
Nákladovo  optimálna  úroveň  sa  nachádza  v rozsahu  úrovní 
energetickej  hospodárnosti  budovy,  v ktorej  je  analýza  nákladov 
a výnosov  vypočítaná  pre  odhadovaný  ekonomický  životný  cyklus 
budovy pozitívna.

Energetické hodnotenie

Na výpočet sa používajú tieto druhy energetického hodnotenia:

 projektové  energetické  hodnotenie  ,-  uskutočňuje  vo  fáze 
navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy 
budovy. 

 normalizované energetické hodnotenie   -  je určovanie potreby 
energie v budove vypočítaním s použitím normalizovaných vstupných 
údajov o vonkajších klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí 
budovy,  o spôsobe  jej  užívania  a s použitím  údajov  o skutočnom 
vyhotovení  jej  stavebných  konštrukcií  a údajov  o jej  technickom 
systéme

 prevádzkové  energetické  hodnotenie   -   určovanie  potreby 
energie s použitím nameranej skutočnej spotreby energie v budove. 
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Výsledkom energetického hodnotenia je integrovaná 
energetická hospodárnosť budovy, ktorá je podkladom na 

zatriedenie budovy do energetickej triedy 
§ 4b

Národný plán

(1)  Národný plán obsahuje  opatrenia  a postupy potrebné na zvyšovanie 
počtu budov s takmer nulovou potrebou energie s rozlíšením na jednotlivé 
kategórie budov. Plnením opatrení a postupov národného plánu sa musí 
dosiahnuť, aby boli budovami s takmer nulovou potrebou energie

a)  po  31.  decembri  2018  všetky  nové  budovy,  v ktorých  sídlia  a ktoré 
vlastnia orgány verejnej moci,  a
b) od 31. decembra 2020 všetky nové budovy.
c)  do roku 2020 dosiahlo najmenej 50 %-né  zníženie primárnej energie 
dodaním  energie  z obnoviteľných  zdrojov  nachádzajúcich  sa  v budove 
alebo v jej blízkosti

 budovy s     takmer nulovou spotrebou   sa nebudú uplatňovať na 
existujúce  budovy,  pre ktoré  analýza  nákladov  a výnosov  počas 
ekonomického životného cyklu budovy preukáže časovú návratnosť 
viac ako 15 rokov.

Energetická certifikácia

(1) Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. 
Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.

(2) Energetická certifikácia je povinná

a) pre budovy  alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo 
prenajímajú novému  nájomcovi, 

b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva 
orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,“. 



c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe 
vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať energetickú 
certifikáciu aj jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej 
časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na 

základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, 
ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná.

Podnikanie v oblasti  energetickej certifikácie je živnosťou podľa 
osobitného predpisu
Príloha č. 2 položka č. 18a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  
zákon) v znení zákona č. 555/2005 Z. z.

Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby energie v budove člení 
na odbornú spôsobilosť 

na :

a) tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,

b) vykurovanie a prípravu teplej vody,

c) vetranie a klimatizáciu,

d) elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

Energetický certifikát

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii  je energetický certifikát. 
Energetický certifikát obsahuje

a)  označenie  prevádzkovateľa  živnosti  podľa  §  6  ods.  1  (ďalej  len 
„oprávnená  osoba“)  v  rozsahu  obchodné  meno,  sídlo  alebo  miesto 
podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaný, a 
číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,
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b)  opis  budovy  a  jej  adresu  v  rozsahu  obec,  súpisné  číslo,  ulica  a 
orientačné číslo,

c) údaj o zaradení budovy do kategórie,

d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť  budov  určené  pre  jednotlivé  miesta  a  spôsoby  spotreby 
energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa 
technických noriem, 

e) výsledky výpočtu,

f) opis technických a energetických charakteristík budovy a technického a 
systému budovy“.

 a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia,

g) údaj o platnosti energetického certifikátu,

h)  označenie  menom,  priezviskom  a  titulom  osoby,  ktorá  uskutočnila 
energetickú  certifikáciu,  a označenie  menom,  priezviskom,  titulom  a 
funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na 
energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s 
vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii,

i)  vlastnoručné  podpisy  osôb  uvedených  v  písmene  h). „a  odtlačok 
pečiatky“.

  Prílohou energetického certifikátu je
a) opis  nedostatkov  v technických  a energetických  charakteristikách 

budovy, v jej technickom systéme a v energetickom vybavení,
b) odporúčanie  na  nákladovo  efektívne  zlepšenie  energetickej 

hospodárnosti  budovy alebo jej  samostatnej  časti,  ak je dôvod pre 
takéto zlepšenie v porovnaní s platnými požiadavkami na energetickú 
hospodárnosť budovy, 

c) správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných 
konštrukcií  a technických  systémov,  čiastkové  a konečné  výsledky 
výpočtu a

d) výňatok z energetického certifikátu,  v ktorom sa uvedú údaje podľa 
odseku 1 písm. a) až c) a f) až k) (ďalej len „energetický štítok“).

Odporúčanie podľa odseku 2 písm. b) musí byť pre konkrétnu budovu 
technicky uskutočniteľné a navrhované opatrenia musia umožniť odhadnúť 



časovú návratnosť a porovnanie nákladov a prínosov počas jej 
ekonomického životného cyklu.

 Odborne spôsobilá osoba elektronicky doručí návrh vypracovaného 
energetického certifikátu do centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a) 

pred jeho odovzdaním vlastníkovi budovy.

 Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred 
uplynutím určenej platnosti  stratí energetický certifikát platnosť vykonaním 

stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú 
hospodárnosť.“.

Povinnosti vlastníka budovy

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný 
mať energetický certifikát 

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o 
existujúcu  budovu po  významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí 
inak5a),

b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu 
z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej 
energetickú hospodárnosť, 

c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej 
samostatnej časti.

(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný
a) zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,  
b) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy 
po  každom  zásahu  do  jej  tepelnej  ochrany  alebo  technického 
systému,
c) uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a
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1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému 
vlastníkovi,
2. pri  prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu 
nájomcovi.

(3) Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia 
energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok 
na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide 

a) o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
b) o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú 
verejnosť často navštevuje. 

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je 
vyhotovený  energetický  certifikát,  je  povinný  poskytnúť  nadobúdateľovi 
projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa 
so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia. 

(5) Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj  alebo prenájom 
budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej 
energetickej  hospodárnosti  z energetického  certifikátu.  To  platí  aj  na 
samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

(6)  Ak  je  to  technicky,  funkčne  a ekonomicky  uskutočniteľné,  vlastník 
budovy je povinný pri jej významnej obnove uplatniť nové alebo obnovené 
technické  systémy,  zaviesť  inteligentné  meracie  systémy  a  inštalovať 
automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané na 
úsporu energie.“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 82 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona 
č. ..../2012 Z. z.“.

 Ministerstvo  vydáva všeobecne záväzný právny predpis, 
v ktorom ustanoví 



a) podrobnosti o metodike výpočtu, 
b) podrobnosti  o  náležitostiach  obsahu  energetického  certifikátu 
vrátane rozpätí  energetických tried pre  všetky ukazovatele  potreby 
energie  v budove  a globálneho  ukazovateľa  primárnej  energie 
a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte,
c) vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,
d) vzor energetického štítku,
e) harmonogram postupnosti  zmien  minimálnych  požiadaviek  na 
energetické  úrovne  výstavby  budov  a dosiahnutia  takmer  nulovej 
potreby energie a
f) podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu.

Ministerstvo alebo ním určená právnická osoba
 vedie  centrálnu  evidenciu  energetických  certifikátov, 
vyhodnocuje  ich  obsah a výsledky vyhodnotenia  podľa jednotlivých 
kategórií  budov,  prideľuje  evidenčné  číslo  a  doručuje  údaje 
prevádzkovateľovi  monitorovacieho  systému  efektívnosti  pri 
používaní  energie  každoročne  do  31.  marca  za  predchádzajúci 
kalendárny rok,
 sprístupňuje energetické certifikáty evidované podľa písmena a) 
na požiadanie orgánu dozoru podľa § 10,
 zisťuje nákladovo optimálne úrovne minimálnych požiadaviek na 
energetickú  hospodárnosť  budov  a oznamuje  Európskej  komisii 
všetky  vstupné  údaje  a odhady  použité  na  toto  zisťovanie  a na 
základe toho vypracúva správu o zistenom výsledku, v ktorej uvedie 
aj opatrenia potrebné na podstatné zníženie zisteného rozdielu medzi 
minimálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť podľa § 4 
ods.  1  a nákladovo  optimálnou  úrovňou  podľa  §  4  ods.  5  do 
nasledujúceho  preskúmavania  minimálnych   požiadaviek;  správu 
aktualizuje  každých päť  rokov počnúc 30.  júnom 2012 a oznamuje 

11



Európskej  komisii  priamo,  alebo  ako  súčasť  akčných  plánov 
energetickej efektívnosti, 
 zverejňuje 
1. informácie  pre  vlastníkov  existujúcich  budov  o rôznych 
metódach  a nákladovo  efektívnych  spôsoboch  zlepšovania 
energetickej  hospodárnosti  budov  a o existujúcich  dostupných 
finančných  nástrojoch  určených  na  podporu  zlepšenia  energetickej 
hospodárnosti budov a ich samostatných častí,
2. zoznam certifikovaných budov s ich zatriedením do energetickej 
triedy podľa jednotlivých kategórií budov,
3. zoznam  existujúcich  a navrhovaných  opatrení  a nástrojov  na 
podporu  splnenia  opatrení  z národného  plánu,  vrátane  opatrení 
a nástrojov finančnej povahy,
 uskutočňuje  kontrolu  energetických  certifikátov  jedným  alebo 
niekoľkými druhmi kontroly z týchto možností:
1. kontrolou platnosti vstupných údajov o budove a použitých údajov 

na  vydanie  energetického  certifikátu,  ako  aj  kontrolou  výsledkov 
uvedených v energetickom certifikáte,

2. kontrolou  vstupných  údajov  a overením  výsledkov  uvedených 
v energetickom certifikáte, vrátane poskytnutého odporúčania,

3. úplnou kontrolou vstupných údajov o budove, ktoré boli použité na 
vypracovanie energetického certifikátu, úplným overením výsledkov 
uvedených  v energetickom  certifikáte  vrátane  poskytnutého 
odporúčania  a ak  je  to  možné,  aj  kontrolou  energeticky 
certifikovanej budovy na mieste s cieľom skontrolovať zhodu medzi 
špecifikáciami uvedenými v energetickom certifikáte a parametrami 
energeticky certifikovanej budovy,

 uskutočňuje kontroly energetických certifikátov podľa písmena 
e)  náhodným  výberom  štatisticky  významného  percentuálneho 
podielu  z celkového  počtu  každoročne  vydávaných  energetických 
certifikátov.“.

„D o t á c i a 

 



(1) Dotáciu možno poskytnúť na 
a) výskum a vývoj v oblasti energetickej hospodárnosti a 
b) urýchlenie  zvyšovania  energetickej  hospodárnosti  budov  a na 
ich  prechod  na  budovy  s takmer  nulovou  potrebou  energie  podľa 
národného plánu (§ 4b ods. 2).

(2) Dotáciu  podľa  odseku  1  písm.  a)  možno  poskytnúť  až  do  100  % 
ekonomicky oprávnených nákladov.

(3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Štátny dozor

(1)  Štátny  dozor  vykonáva  Štátna  energetická  inšpekcia  (ďalej  len 
„inšpekcia“). Inšpekcia je oprávnená

a)  vyzvať  oprávnenú  osobu  odstrániť  zistený  nedostatok  v  energetickej 
certifikácii a určiť na tento účel primeranú lehotu,

b) vyzvať vlastníka budovy splniť povinnosť umiestniť v budove energetický 
štítok,

c) ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky,

d) predkladať návrhy na preskúšanie oprávnenej osoby.6)

(2) Inšpektor poverený výkonom štátneho dozoru podľa tohto zákona je

a) oprávnený

1. nahliadať do výpočtu a do podkladov, ktoré oprávnená osoba použila na 
energetickú certifikáciu,

2.  požadovať  od  oprávnenej  osoby vysvetlenie  týkajúce  sa  energetickej 
certifikácie,

3.  požadovať  od  vlastníka  budovy  vysvetlenie  týkajúce  sa  povinnosti 
umiestniť energetický štítok v budove,

4.  uložiť,  a  to  aj  opakovane,  poriadkovú pokutu  až  do  10 000  Sk  500€ 
oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu štátneho dozoru neposkytnutím 
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súčinnosti, najmä nesprístupnením výpočtu alebo podkladov použitých na 
energetickú certifikáciu, a neposkytnutím vysvetlenia a vlastníkovi budovy 
za  neposkytnutie  vysvetlenia  alebo  neumožnenie  vstupu  do  budovy,  v 
ktorej sa musí umiestniť energetický štítok,

5. vstupovať do budov, v ktorých sa musia umiestňovať energetické štítky,

6.  zúčastniť  sa  na  kolaudácii  novej  budovy alebo  významne  obnovenej 
budovy,

b) povinný

1. preukázať sa preukazom inšpektora pred začatím výkonu štátneho 
dozoru,

2. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri 
výkone štátneho dozoru.

6) § 23a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení  
zákona č. 236/2000 Z. z.

§ 11

Správne delikty

(1) Inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk „od 200 eur do 5 000 eur“.oprávnenej 
osobe,  ktorá  vykonala  energetickú  certifikáciu  v  rozpore  s  ustanoveniami  tohto  zákona 
a technickými  normami  upravujúcimi  výpočet,  minimálne  požiadavky  alebo  obsah  a  formu 
energetického certifikátu.

2) Inšpekcia uloží pokutu od 5 000 Sk do 30 000 Sk od 500 eur do 3 000 
eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a) ako vlastník  
1. nesplní povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia 
energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť  energetický 
štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,  ak ide 
o budovu podľa § 8 ods. 3, 



2. neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je 
na to podľa tohto zákona povinná,
3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti, 
4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri 
predaji budovy,
5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
6. neodovzdá  projektové  energetické  hodnotenie  novému 
nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy 
alebo rozostavanej budovy,

b) vykonáva  energetickú  certifikáciu,  hoci  nie  je  oprávnenou  osobou, 
alebo  nemá  odbornú  spôsobilosť  na  príslušnú  časť  energetickej 
certifikácie podľa § 6 ods. 2.“.

 

Priestupky

Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že: 

a)  neobstará  energetický  certifikát,  hoci  je  na  to  podľa  tohto  zákona 
povinný,

b) neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,

c)  neodovzdá platný energetický certifikát  novému vlastníkovi  pri  predaji 
budovy,

d)  neodovzdá  osvedčenú  kópiu  energetického  certifikátu  nájomcovi  pri 
prenájme budovy.

„e) neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy 
pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

f) neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej   
samostatnej  časti  v     reklame  v     komerčnom  médiu  aj  ukazovateľ  jej   
integrovanej energetickej hospodárnosti z     energetického certifikátu.“.  

1. (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 
000 Sk. „do 2 000 eur“.
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Z á v     e r e   

 n é   u     s     t a     n o     v     e n i a  

Povinnosti, ktoré má podľa tohto zákona vlastník budovy, 
vzťahujú sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, 

samosprávneho kraja alebo obce, 

na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome a na bytové družstvo.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje 

a) na  novú  budovu  a  na  významne  obnovovanú 
existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa 
začalo po 1. januári 2008,

            b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. 
januári 2008.

Zrušuje  sa  vyhláška  Ministerstva  výstavby  a regionálneho 
rozvoja  Slovenskej  republiky  č. 311/2009  Z.  z.,  ktorou  sa 
ustanovujú  podrobnosti  o výpočte  energetickej 
hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.“.


