
Energetický certifikát – rodinné domy

Typ objektu
Cena pre ZSE zákazníkov*

EUR bez DPH EUR s DPH

Rodinný dom (do 250 m2 celkovej podlahovej plochy) 99,17 119,00

* Cena bude pri celkovej podlahovej ploche rodinného domu nad 250 m2 zvýšená o 15 % za každých ďalších začatých 50 m2 nad základnú podlahovú plochu 250 m2.

Energetický certifikát – bytové domy

Typ objektu Cena pre ZSE zákazníkov

Bytový dom o celkovej podlahovej ploche EUR bez DPH EUR s DPH

do 250 m2 115,00 138,00
do 500 m2 160,00 192,00

do 1 000 m2 200,00 240,00

do 2 000 m2 230,00 276,00

do 3 500 m2 250,00 300,00

do 5 000 m2 275,00 330,00

do 8 000 m2 310,00 372,00

nad 8 000 m2 individuálne individuálne

Energetický certifikát – ostatné budovy

Typ objektu Cena pre ZSE zákazníkov**

Ostatné budovy o celkovej podlahovej ploche EUR bez DPH EUR s DPH

do 250 m2 195,00 234,00
do 500 m2 275,00 330,00

do 1 000 m2 345,00 414,00

do 2 500 m2 455,00 546,00

do 5 000 m2 690,00 828,00

do 7 500 m2 925,00 1 110,00

nad 7 500 m2 individuálne individuálne

** Pri zistení potreby objekt certifikovať aj pre miesto spotreby energie vetranie a klimatizácia bude jednotková cena zvýšená o 25 %.

Ceny uvedené v cenníku sú platné iba za podmienok dodania kompletných podkladov potrebných pre vypracovanie energetického certifikátu. 
V prípade chýbajúcich podkladov bude zákazníkovi ponúknutá individuálna cena za dopracovanie nevyhnutných podkladov.  

Podklady potrebné pre energetickú certifikáciu 
 Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby

 Architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé 
rezy, pohľady, situácia, technická správa

 Vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie
 Zdravotechnika – projekt zdravotechniky
 Elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia (pri certifikácii rodinných 
domov a bytových domov nie sú potrebné)

 Skladby obalových konštrukcií objektu – obvodovej steny, strechy, 
podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými 
alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich 
hrúbky – rozmery)

 Špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány  
Typ výrobkov, špecifikácia zasklenia, súčiniteľ prechodu tepla (U).

 Špecifikácia iných zdrojov energie – napr. krb, solárne panely, a pod.
 Geometrické zameranie stavby
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