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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV 
 

V rámci programového obdobia 2014 -2020 sú vyčlenené nemalé prostriedky na znižovanie energetickej 
náročnosti objektov samosprávy, verejnej správy a štátnych budov. 
  

◘ žiadatelia môžu pomocou príspevku financovať zníženie spotreby energie pri prevádzke napr.: 
 
• administratívnych budov (obecných úradov) 
• škôl a školských zariadení 
• kultúrnych domov 
• viacúčelových budov a zariadení 
 

◘ oprávnenými aktivitami v rámci predkladaných žiadostí na zníženie energetickej náročnosti je súbor 
nasledovných opatrení, podložených výsledkom z vypracovaného energetického auditu objektu: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 

 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, vnútorného 
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; 

 modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie; 

 inštalácia systémov merania a riadenia; 

 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 
zásobovania teplom; 

 inštalácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie v budove 

 

◘ spoločnosť IKF Service Poprad, Vám komplexne pripraví projekt, s prílohami, pre jeho úspešné 
podanie: 

 vypracovanie energetického auditu objektu v súlade s podmienkami aktuálnej výzvy; 

 spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v rámci všetkých profesií, zohľadňujúcej závery 
energetického auditu; 

 zabezpečenie vydania právoplatného povolenia na realizáciu projektu príslušným povoľovacím 
orgánom (napr.: stavebné povolenie); 

 vypracovanie samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok s podaním na príslušný riadiaci 
orgán; 

 výkon činnosti stavebného dozoru, implementáciu projektu počas monitorovacieho obdobia 

 

◘ informácie o pripravovanej novej výzve Vám zašleme na požiadanie, prípadne Vás navštívime 
a navrhneme postupnosť krokov, ktoré je potrebné urobiť pre úspešné podanie žiadosti (oprávnenosť 
žiadateľa, technické, ekonomické a iné požiadavky uvedené v prílohách) 
 
 

◘ veríme, že spoločným úsilím Vám pomôžeme efektívne nakladať s energiami 
a dosiahneme čo najväčších úspor pri prevádzke Vašich objektov 
 
 
 
 S pozdravom, IKF Service s.r.o. Poprad 


