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„Postav dom, zasaď strom,      
  sploď syna“

PReČO STAVAŤ
RODINNÝ DOM

.01

04
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1. viAc súkromiA, viAc komfortu

2. priestor pre celú rodinu

3. Bližšie k prírode

4. dostupné riešenie tAkmer pre kAždého

5. výhodná investíciA nA celý život

Ľudstvo zatiaľ nevymyslelo kvalitnejšiu a komfortnejšiu formu bývania, ako je rodinný dom. Navyše, 
žiadny byt, dokonca ani v tom najlepšom bytovom komplexe, vám neposkytne to, čo potrebuje 
každý z nás – naozajstné súkromie.

Aj malý rodinný dom má zväčša viac podlahovej plochy než bežný byt. Každý člen vašej rodiny 
bude mať priestor pre seba bez toho, aby obmedzoval alebo vyrušoval ostatných. V dome sa môže 
stretávať aj širšia rodina na rôznych oslavách či iných príležitostiach. Nie nadarmo sa rodinný dom 
volá „rodinný“.

Koho by nelákal návrat k prírode a k zdravšiemu životnému štýlu? Rodinné domy sa väčšinou 
stavajú mimo hlučných a prašných centier miest, bližšie k prírode a zeleni. Vďaka tomu môžete žiť 
v zdravšom prostredí a vaše deti budú vyrastať v kontakte s prírodou.  

Mnoho ľudí si myslí, že rodinné domy musia byť drahé. To je mýtus! Dnes, v porovnaní s minulosťou, 
sa stavajú aj menšie rodinné domy, najčastejšie malé jednopodlažné, bez suterénu a garáže. Sú 
to v podstate troj- alebo štvorizbové domy so strechou. Cena takýchto domov je nižšia ako cena 
obdobných bytov v mestách, preto najmä mladí ľudia volia radšej bývanie v dome. Rodinné domy 
sú skrátka čoraz dostupnejšie pre čoraz viac ľudí.  

Tento dôvod zaváži asi najviac. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že hodnota nehnuteľnosti narastie 
cca o 100 % za každých 20 rokov. To znamená ročné úročenie 5 %. Pri dnešných úrokových 
sadzbách hypotekárnych úverov 1,2 až 1,5 % sa vám táto investícia oplatí. A oplatí sa aj tým, ktorí 
disponujú hotovosťou. Ročný výnos 5 % vám na vkladoch neposkytne žiadna banka.  
 
Stavebný pozemok ani váš dom, ak ho postavíte z kvalitných trvanlivých materiálov, rokmi nestráca 
na hodnote. Navyše, investícia do rodinného domu je nielen výhodná, ale aj bezpečná. Naopak, 
peniaze uložené v banke sa takmer nezhodnocujú a v dnešných napätých časoch dokonca ani 
nie sú celkom bezpečné. Stačí si spomenúť na rok 2013, keď Cyperčania (eu) prišli o značnú časť 
svojich vkladov v bankách.

.01 Prečo stavať rodinný dom

6. vlAstná záhrAdkA pre vAše koníčky

K rodinnému domu neodmysliteľne patrí aj vlastná záhradka. Je len na vás, či si na nej dopestujete 
vlastné bio ovocie a zeleninu bez škodlivej chémie, či si ju skrášlite okrasnými kvetinami, alebo si 
na nej postavíte záhradný krb na záhradné párty či kôlničku pre domácich majstrov.



7. Jediná voľBA pre ľudí z vidiekA

8. ideálne riešenie pre seniorov

9. trendom Je prácA z domu

10. potešíte AJ domácich miláčikov

Benefity pre vás:

Na dedinách je výstavba rodinného domu často jedinou možnosťou ako si zabezpečiť vlastné 
bývanie. Výhodou je, že pozemky nie sú drahé a výstavba prebieha vo veľkej miere svojpomocne 
za účasti rodiny, kamarátov a susedov. Vďaka tomu veľa ušetríte.

Posledné roky sme svedkami úteku dôchodcov z hlučných centier miest na zdravší a hlavne 
pokojnejší vidiek. Je to veľmi jednoduché a výhodné. Za predaj bytu v centre získate dostatok 
prostriedkov na kúpu pozemku a výstavbu malého prízemného bungalovu so záhradkou na vidieku 
a ešte vám aj zostanú peniaze navyše. Tie môžete využiť na zvýšenie kvality svojho života alebo na 
pomoc svojim deťom.

Jednou z mála nevýhod novopostavených domov v satelitoch veľkých miest  je dochádzanie za 
prácou. Ale aj s tým bude v blízkej budúcnosti koniec. V súčasnosti je trendom tzv. home office, 
teda práca z domu. už čoskoro budete robiť pohodlne z domu možno aj vy.

A aby sme nezabudli – ešte tu sú aj naši domáci miláčikovia. V nijakom byte sa váš psík, mačička 
či iné domáce zvieratko nebude cítiť tak dobre ako v rodinnom dome.

Komfort pre celú rodinu Výhodná a bezpečná
investícia

Zdravý život
blízko prírody
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„Najdôležitejším rozhodnutím
  ohľadne rodinného domu je výber
  stavebného pozemku.“

KÚPA STAVebNÉhO
POZeMKu

.02

07



1. výBer stAveBného pozemku

2. vyhľAdávAnie stAveBného pozemku pre rodinný        
    dom

Najdôležitejším rozhodnutím, ktoré bude musieť budúci stavebník rodinného domu urobiť, je výber 
stavebného pozemku, preto je potrebné tomuto kroku venovať náležitú pozornosť. Pri jeho kúpe 
by sme sa mali riadiť nielen rozumom, ale aj srdcom. S pozemkom si totiž vyberáme aj miesto, kde 
budeme žiť možno aj natrvalo.

Pri voľbe lokality by sme mali brať do úvahy dochádzku do zamestnania, dochádzku detí do školy, 
záujmové krúžky, športové tréningy, dosah MhD, dostupnosť služieb, obchodov, zdravotníckych 
služieb apod..

Pokiaľ sme si ujasnili všetky požiadavky na pozemok ako aj cenu, za akú sme ho ochotní kúpiť, 
môžeme sa pustiť do vyhľadávania. Odporúčame dlhodobejšie sledovanie inzerátov – ponuky 
občianskej inzercie, realitných a developerských spoločností – v inzertných časopisoch alebo 
na internete. V priebehu niekoľkých týždňov sa dostanete do „obrazu“, aká je ponuka, v akých 
lokalitách a rozptyl cien.

Pozemok rozhodne odporúčame kupovať cez osvedčenú realitnú kanceláriu a nie cez 
sprostredkovateľov, pri ktorých sa Vám môže stať, že za pozemok síce zaplatíte, ale nestanete sa 
jeho vlastníkmi. určite sa nedajte nachytať všakovakým výhodným ponukám, ktoré sú podmienené 
okamžitým zaplatením zálohy. Je to dopredu podvod. Ak kupujete pozemok na inzerát od fyzickej 
osoby, odporúčame vám ešte raz osobne skontrolovať deklarované vlastnosti pozemku, a to najmä 
jeho skutočné vlastníctvo. Na katastrálnom portáli si zistite list vlastníctva (najlepšie v deň podpisu 
kúpnej zmluvy), ťarchy, blokácie, vecné bremená a predkupné práva.

Orientujte sa radšej na solídne realitné kancelárie, ktoré majú (alebo by aspoň mali mať) zistené o 
pozemku všetky informácie ohľadom výstavby, vlastníctva a infraštruktúry. Solídnu realitnú kanceláriu 
rozpoznáte podľa kladných referencií, dĺžky pôsobenia na trhu a podľa toho, či je členom Národnej 
asociácie realitných kancelárií Slovenska – NARKS, ktorá kontroluje dodržiavanie dohodnutých 
pravidiel svojich členov. Ďalšou možnosťou kúpy stavebného pozemku pre rodinný dom je jeho 
kúpa od developerskej spoločnosti, ktorá v určitých lokalitách predáva aj pozemky na rodinné 
domy. Dajte si však pozor na developerské spoločnosti, ktoré ponúkajú veľmi výhodné pozemky, 
ale vyhradzujú si výstavbu rodinných domov za nejasných podmienok. Je dosť pravdepodobné, že 
v konečnom dôsledku takýto pozemok nebude až takým výhodným nákupom.    

tip: Pri kúpe pozemku od developerskej spoločnosti si  nezabudnite vyžiadať ešte pred   
 samotnou kúpou všetky podklady o pozemku v elektronickej forme, najlepšie vo formáte  
 Dwg, ako je polohopis a výškopis pozemku, zameranie inžinierskych sietí, stavebné  
 povolenie a ďalšie doklady k pozemku. ušetrí vám to mnoho času a peňazí pri osadzovaní  
 domu na pozemok a na inžinierske siete.

ešte pred samotnou  kúpou stavebného pozemku by ste mali mať predstavu, aký dom naň plánujete 
postaviť a navštíviť stavebný úrad, kde sa budete informovať, či je možné váš vysnívaný rodinný 
dom postaviť na vami vybranom pozemku. Návštevu stavebného úradu využite aj na získanie 
informácií o tom, čo sa plánuje stavať v okolí. Ďalším dôležitým faktorom pred kúpou pozemku je 
hluk z vedľajších hlavných komunikácii, poprípade z rôznych prevádzok v blízkosti pozemku.
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3. veľkosť stAveBného pozemku

Veľkosť stavebného pozemku závisí od veľkosti zamýšľaného rodinného domu. Zjednodušene platí: 
Na malé pozemky malé domy, na veľké pozemky veľké domy. Prízemné domy vo všeobecnosti 
vyžadujú vďaka dispozícii – všetko na jednom podlaží – väčšie pozemky, no poschodové domy sa 
uspokoja aj s menšími parcelami.

Najmenšie stavebné pozemky sú od 300 – 400 m2 a sú určené hlavne na radovú zástavbu. 
Minimálna šírka takejto parcely, ktorá umožňuje solídne dispozičné riešenie budúceho rodinného 
domu, je od 6,5 m s tým, že dom bude navrhnutý na celú šírku parcely. 

Veľkosť stredných parciel sa pohybuje od 400 – 800 m2 a sú vhodné na výstavbu menších, 
samostatne stojacich rodinných domov, prípadne dvojdomov. Minimálna šírka takejto parcely 
je 16 m. Na výpočet potrebnej šírky stavebnej parcely môžete zjednodušene použiť vzorec: 
„šírka uvažovaného rodinného domu + 3 m na každú stranu“. Konkrétne údaje o odstupových 
vzdialenostiach medzi rodinnými domami sú uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Zz. 

Plošná výmera veľkých parciel okolo 800 m2 a viac zodpovedá výstavbe väčších rodinných domov 
s bohatým zázemím v rekreačných plochách, pri ktorých sa pracuje s predpokladom, že budú mať 
bazény, okrasné záhrady, tenisový kurt atď. S veľkosťou stavebnej parcely nevzrastá len kúpna 
cena, ale aj náročnosť jej údržby.

tip: Odporúčame vám po prvej návšteve s realitným agentom ešte súkromnú, druhú večernú  
 návštevu pozemku, kde si môžete až na druhýkrát uvedomiť prichádzajúci hluk z 3 km  
 vzdialenej diaľnice a pod.

Je veľmi dôležité získať informácie o tom, či príjazdová komunikácia k pozemku patrí obci, ktorá 
sa bude o ňu starať, bude riadne osvetlená a či bude v zime udržiavaná na náklady obce, alebo je 
v rukách súkromníka, ktorý vám do budúcnosti môže rôznymi formami obmedziť prístup k vášmu 
rodinnému domu. V takom prípade je vhodné podmieniť kúpu pozemku vecným bremenom 
prístupu ešte pred samotnou kúpou pozemku.

Nezabudnite si tiež zistiť v radonových mapách na internete, či sa pozemok nenachádza v oblasti 
silného výskytu radónového plynu. To by mohlo znamenať, že by sa vám značne predražila spodná 
stavba, ktorá by vyžadovala špeciálne izolácie. A nakoniec odporúčame urobiť geologickú sondu, 
aby sa vám nestalo, že budete stavať na bývalom smetisku, alebo budovať suterén pod hladinou 
spodnej vody – to môže nepredpokladane zvýšiť finančné nároky na zakladanie domu.  

tip: geologický prieskum pozemku je dosť drahá záležitosť. ušetriť môžete tak, že navštívite  
 najbližší úrad geofondu, kde si za malý poplatok vyžiadate najbližšie robenú geologickú  
 sondu k vášmu pozemku.

tip: Kúpte najlepší pozemok zo všetkých, ktorý ste videli, nie ten najlacnejší. Šetriť budete pri  
 výstavbe a určite toto rozhodnutie nebudete nikdy ľutovať.

4. správny tvAr A orientáciA pozemku

Pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom hrá dôležitú úlohu aj správny tvar pozemku. 
Najvhodnejším je obdĺžnikový tvar v pomere strán 2:3, kde kratšia strana je orientovaná k prístupovej
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5. inžinierske siete A komunikácie

6. kúpnA zmluvA nA pozemok

hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu stavebného pozemku je lokalita a ďalším nemenej dôležitým 
faktorom je aj možnosť dostupného napojenia na inžinierske siete s dostatočnými kapacitami. 
Ide hlavne o elektrinu a ďalej podľa miestnych podmienok to je plyn, voda, splašková, dažďová 
kanalizácia, káblová TV alebo telefón. Najdôležitejšia je však elektrina. Voda sa väčšinou dá získať 
vŕtaním vlastnej studne a splašky sa dajú vypúšťať do izolovanej žumpy. Mnohokrát sú v inzercii 
deklarované „VIS“, ale nie všetky inžinierske siete musia spĺňať vaše očakávania. Je preto potrebné 
od všetkých správcov sietí získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby. Niekedy sa 
stáva, že elektrické vedenie ide popred parcelu, ale súhlas nedostanete, lebo už nie je dostatočná 
kapacita na pripojenie nového odberateľa, prípadne sa budete musieť napojiť vlastnou prípojkou o 
200 – 300 m ďalej.

Odporúčame vám vyhotovenie kúpnej zmluvy nechať na právnikovi. A ak vám predloží kúpnu 
zmluvu predávajúci, tiež ju skonzultujte so svojím právnikom.

tip: Pokiaľ chcete mať stopercentnú istotu, že neprídete o svoje peniaze, urobte prevod
 peňazí prostredníctvom notárskej úschovy, ktorá zaistí bezpečný prevod kúpnej ceny až  
 po splnení podmienok uvedených v notárskej úschove, čo spravidla býva vklad kúpnej  
 zmluvy na katastri alebo prevedenej parcely už na vás ako vlastníka.

Benefity pre vás:

Výhodná a bezpečná
investícia

Zdravý život
blízko prírody

komunikácii. Zanedbateľným hľadiskom nie je ani orientácia stavebného pozemku na svetové strany. 
V tomto prípade je ideálne napojenie na komunikáciu od severu, čo vám umožní optimálne južné 
oslnenie väčšiny obytných miestností. V súčasnej dobe veľmi rýchleho globálneho otepľovania sa 
čoraz častejšie stretávame s názormi, že je lepšie zvážiť orientáciu obytných miestností na východ 
alebo západ. Vzhľadom na fakt, že rodinný murovaný dom má životnosť 100 – 200 rokov, je 
vhodné o tom uvažovať.

Ďalším aspektom pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom je svahovitosť terénu, ktorý hrá 
významnú úlohu vzhľadom na zvýšené investičné náklady. Rovinaté a mierne svahovité pozemky 
sú ideálnejšie na zakladanie. Svahovité pozemky je potrebné upravovať, čo niekedy neprimerane 
predraží celú výstavbu rodinného domu.
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PRVÁ NÁVŠTeVA
STAVebNÉhO ÚRADu

.03

„Aj úradníci sú len ľudia.
  Len treba vedieť, ako na nich.“

11



1. stAveBný pozemok

2. územný plán

Prvá návšteva stavebného úradu by mala byť ešte pred kúpou stavebného pozemku, ktorého 
funkciu od roku 2003 vykonávajú miestne a obecné úrady. Tam sa zoznámite s územným plánom 
a jeho regulatívmi, ktorý vám prezradí, či na vami kupovanom pozemku bude možná výstavba 
rodinného domu a za akých podmienok. Nezabúdajte na fakt, že nie každý pozemok je automaticky 
stavebným pozemkom. Pokiaľ údaje dôkladne sami nepreveríte, môže sa vám stať, že sa stanete 
majiteľmi suverénne najdrahšej záhrady v širokom okolí. Čo sú to regulatívy obce? Sú to obmedzenia 
pre výstavbu. Môže to byť uličná čiara, kde domy musia byť na rovnakej úrovni, napr. 3 m od hranice 
pozemku, alebo to môžu byť obmedzenia u moderných stavieb s plochou alebo šikmou strechou, 
prípadne môže ísť o ich farebnosť. Najdôležitejšie v regulatíve však je, že vám určia percentuálne 
zastavanie pozemku, ktoré určí maximálnu možnú zastavanú plochu budúceho rodinného domu.  

tip: V prípade, že sa stretnete s neochotou úradníkov odpovedať na vaše otázky, písomne si  
 vyžiadajte žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, či je možné vami požadovaný  
 rodinný dom postaviť na vami kupovanom pozemku. Na túto žiadosť je úrad   
 povinný zo zákona odpovedať a rovnako mu vyplýva povinnosť vystavenia príslušného  
 dokumentu.

Na stavebnom úrade sa oboznámte s územným plánom obce, z ktorého sa dozviete podrobnosti 
o plánovanej budúcej výstavbe v blízkosti vášho pozemku. Pozor si dajte na pozemky na okraji 
urbanistických zón, aby sa vám nestalo, že bude v susedstve nejaký silný investor a neurobí zmenu 
územného plánu zóny. Potom by sa mohlo stať, že vám v blízkosti domu vyrastie nejaká prevádzka, 
alebo ešte niečo horšie.  

tip: V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podľa  
 vašich predstáv na kupovanom pozemku, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako  
 problematické, odporúčame na kúpu pozemku uzatvoriť najprv zmluvu o budúcej zmluve,  
 v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní  územného rozhodnutia. Na  
 vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí
 iba súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude  
 podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy. Nadobudnutie právoplatnosti tohto  
 územného rozhodnutia vám s určitosťou zabezpečí výstavbu vami vysnívaného rodinného  
 domu.

Benefity pre vás:

Úspora času Zodpovednosť
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VÝbeR PROJeKTu
RODINNÉhO DOMu

.04

„Dvakrát meraj, potom stavaj.“
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1. súčAsné rodinné domy

2. funkcie rodinného domu

3. vývoJové trendy v rodinných domoch

V našich stredoeurópskych podmienkach je tradícia budovania rodinných domov z pevných 
materiálov – kameň, tehla s veľmi dlhou životnosťou. Rodinné sídlo sa budovalo pre niekoľko 
generácií a v niektorých oblastiach Francúzska a Talianska sú dodnes obývané kamenné domy, 
ktoré majú viac ako 500 rokov. Rodinný dom sa buduje ako investícia do budúcnosti a jej hodnota v 
čase rastie. u nás v európe je tradícia výstavby rodinných domov z masívnych konštrukcií a človek 
stavia rodinný dom raz za život.

V posledných rokoch do európy prichádzajú hlavne z Ameriky a Kanady nové trendy ľahkých 
montovaných domov, no tento štýl „na kľúč“ sa u nás len veľmi ťažko presadzuje. Ide o to, že v 
americkom spôsobe života je rodinný dom chápaný ako spotrebný tovar, tak ako auto a človek 
tam v priemere za život vymení 2 - 3 domy či už podľa veľkosti rodiny, alebo v prípade sťahovania 
sa za prácou.

Súčasný rodinný dom môžeme charakterizovať ako moderný predmestský typ domu, ktorý 
vzhľadom na súčasný životný štýl a spôsob života čoraz viac preniká na vidiek. V okolí veľkých 
miest v priľahlých dedinách s dobrým komunikačným prepojením vznikajú satelitné prímestské 
skupiny nových rodinných domov, kde ľudia nepracujú a za prácou dochádzajú do miest. Táto 
migrácia bývania do novopostavených domov na vidiek je celosvetovým trendom. Vyplýva to z 
niekoľkých faktorov. Asi najhlavnejším je požiadavkou na zdravé životné prostredie pre výchovu 
detí. Ďalším nepochybne dôležitým faktorom je pokojný štýl vidieckeho života. Významnú rolu hrá 
aj nižšia cena stavebných pozemkov.

Nový životný štýl mení aj doterajšie funkcie rodinného domu. uprednostňujú sa funkcie relaxačno-
oddychové a do pozadia sa dostávajú hospodársko-výrobné. Základnou požiadavkou na súčasné 
rodinné domy je predovšetkým ich optimálne dispozičné riešenie. Obytné priestory na prízemí 
domu by mali byť prepojené s vonkajšími plochami, ako sú terasy, okrasné záhrady, bazény či 
populárne krby, ktoré zvyšujú kvalitu spolužitia rodiny ako celku. Na poschodí sa zasa väčšinou 
riešia priestory pre individuálne potreby jednotlivých členov domácnosti. Do popredia tiež stúpa 
záujem o vysokokvalitné technické a estetické riešenia interiéru ako aj o technické vybavenie domu.

Vývojové trendy vo výstavbe rodinných domov v blízkej budúcnosti nie je ťažké odhadnúť.
V prvom rade to bude čoraz intenzívnejšia požiadavka po energetických úsporách, prostredníctvom 
nízkoenergetických domov. Dnes sa čoraz častejšie používajú nové formy plošného vykurovania – 
podlahové a stenové, nové typy kondenzačných kotlov, slnečné kolektory na prípravu teplej vody 
a nezriedka aj na kúrenie, až po rôzne formy tepelných čerpadiel a nútené vetranie s rekuperáciou 
tepla. Znižovaním energetickej náročnosti budeme viac šetriť aj naše životné prostredie.

Veľmi podstatný vplyv bude mať aj rozvoj informačných technológií. Aj pri rodinných domoch existujú 
inteligentné systémy, „smart home“, ktoré riadia chod celého domu. Takzvaný „smart home“ bude 
dostávať vaše požiadavky prostredníctvom smartphonu a bude ich plniť v reálnom čase. Takýto 
inteligentný systém dokáže takmer čokoľvek, na čo si len spomeniete. Tiež sa môže stať, že vám 
na mobil príde správa, že váš dom bol práve násilne otvorený a systém už zalarmoval miestnu 
políciu, prípadne aj bezpečnostnú službu.

www.STAVebNAPORADNA.SK
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4. výBer rodinného domu

Druhou najťažšou otázkou, pred ktorú budete postavení pri výstavbe svojho rodinného sídla, bude 
výber rodinného domu. Veľa majiteľov nového rodinného domu si krátko po nasťahovaní povie: 
„Dnes by som už staval inak,“ no po bitke je každý generál. Aby sa to nestalo, je užitočné poznať 
niekoľko dôležitých bodov.

Vonkajšia architektúra rodinných domov podlieha rôznym módnym trendom. Nemôžeme vám radiť 
v tom, čo je pekné, veď krása je predsa subjektívna. No mali by ste sa držať týchto základných bodov. 
Vo vonkajšej architektúre sa rozhodnite pre taký rodinný dom, ktorý najviac vyhovuje prostrediu, v 
ktorom bude stáť. uvedomte si, že exteriér vášho rodinného domu dotvára životné prostredie a má 
výraznú krajinotvornú funkciu a vplyv na ostatných. Nemenej dôležité je aj prispôsobenie rozmerom 
a sklonu pozemku. V zásade platí pravidlo, že veľké domy na veľké pozemky a malé na malé.

tip: Detailne si premyslite všetky činnosti, ktoré budete vykonávať vy aj celá vaša rodina
 a napíšte si ich na papier. Prechádzajte ich potom jednu po druhej nad dispozíciou
 projektu a premýšľajte, či tam nájdete priestor na ich vykonávanie.

Suverénne najčastejšou chybou je zbytočná veľkosť rodinného domu aj samotného pozemku. 
Máloktorý stavebník si totiž pri výbere domu uvedomí, že bežný poschodový a podpivničený rodinný 
dom o rozmeroch 10x12 m má plochu ako 3 slušné trojizbové byty! A túto plochu je potrebné aj 
udržiavať a samozrejme aj vykurovať!

Ďalším priestorom v rodinnom dome, kde sa dá ušetriť, je suterén. V poslednom čase si to 
uvedomuje čoraz viac ľudí a majú záujem o nepodpivničené domy. Pokiaľ dokážeme šikovne 
nahradiť 3 najdôležitejšie funkcie (kotolňa, práčovňa, sklad), ktoré suterén má na prízemí alebo 
na poschodí domu, stáva sa suterén zbytočným priestorom. lacnou a pritom veľmi zaujímavou 
náhradou skladovej funkcie suterénu môže byť priestor v krove, ktorý môže byť prístupný z chodby 
výklopnými schodmi alebo rebríkom.

Majiteľom väčších stavebných pozemkov odporúčame záhradný drevený domček, ktorý môže 
slúžiť aj ako sklad pre záhradnú techniku. 

Ďalším priestorom, ktorým je možné ušetriť prostriedky, je garáž. Jeden meter kubický garáže 
vstavanej v dome vás stojí skoro toľko ako 1 m3 obytného priestoru. Vhodnou náhradou garáže 
môže byť garážové státie alebo garážový prístrešok.

Cena rodinného domu je v priamej úmere s jeho veľkosťou. Je určite rozumnejšie postaviť menší 
dom z kvalitných trvanlivých materiálov s dobrým technickým vybavením, ako zbytočne preceniť 
jeho veľkosť a dostať sa do situácie, keď sme z finančných dôvodov nútení pri jeho dokončovaní 
vyberať najlacnejšie materiály a výrobky s pochybnou kvalitou.

Pokiaľ plánujete spolufinancovanie so ŠFRb, je potrebné vybrať si dom s úžitkovou plochou do 
120 m2. Pri domoch nad 150 m2 sa do budúcna uvažuje nad poplatkom za rozvoj, ktorý sa bude 
platiť obciam vo výške až 35 eur za každý m2.
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5. výBer proJektu rodinného domu

6. oBsAh proJektu rodinného domu

Súčasný stavebník má pri výbere projektu rodinného domu v podstate tri možnosti. Katalógový 
projekt, katalógový projekt so zmenou, alebo individuálny projekt. Katalógový projekt je možné 
vybrať z tisícov katalógových riešení a sú ideálne na rovinaté pozemky v developerských lokalitách. 
Ku katalógovému projektu je potrebné urobiť osadenie na pozemok a dopojenie na inžinierske siete. 
Vzhľadom na veľký počet ponúkaných riešení je vo výhodnej cene a skoro okamžitej dodávke.
Katalógový projekt so zmenou umožňuje majiteľovi úpravy podľa vlastných predstáv s tým,
že nemusí riešiť celý nový projekt rodinného domu.

Na svahovité pozemky, prieluky, nadštandardné mestské pozemky a pre náročných investorov 
odporúčame individuálny projekt. Architekt pri ňom má neobmedzené možnosti návrhu tvaru, 
veľkosti a dispozície. Nevýhodou individuálnych projektov je rádovo vyššia cena oproti typovému 
projektu a rastie aj dodacia lehota o niekoľko mesiacov.

Kvalitný a podrobný projekt rodinného domu je veľmi dôležitý pre výstavbu rodinného domu a 
môže ušetriť desiatky tisíc eur. Kvalitný projekt slúži na realizáciu stavby, preto je úplný a podrobný. 
Obsahuje výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, presné výkazy výrobkov na objednávanie, ako sú 
výkazy okien a dverí, výkaz tehál, ocele, prefabrikátov, dreveného krovu, strešnej krytiny, komínov, 
podláh, výkazy zámočníckych a klampiarskych výrobkov. Navyše obsahuje podrobné výkresy 
zábradlí, komínov a detailov, podľa ktorých môžete jednotlivé konštrukcie realizovať, poprípade 
kontrolovať ich správnu realizáciu od stavebnej spoločnosti. Ďalej obsahuje projekty profesií, ako 
sú statika, vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácie, požiarna ochrana. Veľmi dôležitá súčasť 
projektu musí byť projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.

Súčasťou je tiež aj výkaz výmer a položkový rozpočet. Pokiaľ uvažujete o hypotekárnom úvere, 
bez podrobného položkového rozpočtu vykonaného autorizovanou osobou sa nezaobídete. Veľmi 
dôležitá súčasť projektu je aj podpora pri príprave stavby, ktorá obsahuje všetky výkazy materiálov a 
výrobkov v elektronickej forme v PDF , za účelom výberových konaní. Naša spoločnosť zabezpečuje 
v cene projektu domu aj energetický certifikát potrebný ku kolaudácii rodinného domu.

tip:  Pred kúpou katalógového projektu rodinného domu si prezistite, či bude položkový
 rozpočet, podpora pri príprave stavby v PDF a energetický certifikát súčasťou
 projektu, alebo si budete ešte musieť priplatiť.

Benefity pre vás:

Súčasné trendy Komplexnosť projektu

www.STAVebNAPORADNA.SK
COPyRIghT © 2016 euROlINe

16 .04 Výber projektu rodinného domu



VybAVeNIe STAVebNÉhO 
POVOleNIA

.05

„Aj vybavovačky vás budú baviť
  – ak vďaka nim ušetríte!“
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1. úrAdy

2. územné rozhodnutie

Tu vás chceme oboznámiť ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby rodinného domu. 
Objasníme vám etapy postupnosti a priebeh tohto nie veľmi jednoduchého procesu. Pokiaľ sa 
chcete tomuto procesu vyhnúť, odporúčame ho prenechať profesionálom, ktorí túto činnosť 
vykonávajú v rámci živnostenského oprávnenia. Pokiaľ ste odborne zdatný, máte dosť času a 
nerobí vám problémy komunikácia na úradoch, môžete si podľa tohto postupu vybaviť stavebné 
povolenie sám a ušetrite niekoľko stoviek eur.
 
Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinného domu fungujú stavebné úrady, ktorých 
funkciu u nás od 1.1.2003 vykonávajú mestské a obecné úrady.

tip: Začnite tým, že váš navrhovaný dom zakreslíte do katastrálnej mapy s odstupovými  
 vzdialenosťami od susedných pozemkov a s jednoduchou štúdiou navrhovaného domu  
 navštívte susedov vedľajších pozemkov. Požiadajte ich, aby vám s navrhovaným domom  
 svojím podpisom dali súhlas na zakreslenie do katastrálnej mapy. Tieto vopred získané  
 súhlasy vám ušetria veľa možných komplikácií, ktoré by mohli nastať s výstavbou
 v budúcnosti.

Pre rodinné domy, ktoré nespadajú pod jednoduché stavby (väčšie poschodové rodinné domy 
s plochou strechou), musí stavebník požiadať o územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie je 
rozhodnutie o možnosti postavenia rodinného domu na konkrétnej parcele. Všetky prízemné 
rodinné domy do 300 m2, alebo aj poschodové domy s podkrovím, spadajú pod jednoduché 
stavby. Pri jednoduchých stavbách je možnosť zlúčenia územného a stavebného konania.
 
Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak sú podmienky umiestnenia 
stavby jednoznačné vzhľadom na pomery v území, čo znamená, že idete stavať na pozemku, 
ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto 
prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie. V prípade, 
že sa jedná o jednoduchú stavbu, podá Ohlásenie jednoduchej stavby, ak tak určil stavebný úrad  
v územnom rozhodnutí.

žiadosť musí obsahovať:

 Meno, priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, termín predpokladaného zahájenia
 a dokončenia stavby, čísla parciel, druhy pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania
 a ich adresy, doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému  
 pozemku, situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych  
 sietí, ktoré boli predtým prerokované a schválené ich správcami.

Ďalej je nutné priložiť dve paré kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá 
bola vypracovaná oprávnenou osobou. V prípade, ak ide o rodinný dom, ktorý plánujete postaviť 
svojpomocne, je potrebné  priložiť ešte prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou 
stavbou vykonávať odborný stavebný dozor.
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3. stAveBné povolenie

4. poplAtky A pokuty

5. zákony, predpisy A žiAdosti

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania 
dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. V prípade, 
že podaná žiadosť nebude úplná, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote 
doplnil. Pokiaľ žiadosť nedoplní v predpísanom rozsahu a v dohodnutej lehote, môže stavebný úrad 
stavebné konanie pozastaviť.

účastníkom konania sú:

 stavebník, susedia, ktorých predchádzajúci súhlas s navrhovanou výstavbou pripojil
 k žiadosti o stavebné povolenie, dotknutí správcovia sietí, ako sú plynári, vodohospodári
 a elektrikári. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej katastri sa navrhuje výstavba
 a účastníkom je aj projektant, ktorý projektoval rodinný dom.  

Pokiaľ žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne 
pripomienky, stavebný úrad vydá do 30-tich dní stavebné povolenie. Proti tomuto stavebnému 
povoleniu môžu ešte účastníci stavebného konania podať do 15 dní námietky. Pokiaľ nepodajú 
námietky, stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť a stavebník môže začať s výstavbou 
rodinného domu. Vybavovanie stavebného povolenia je náročný proces, ktorý trvá aj niekoľko 
mesiacov, a preto je potrebné uvažovať s touto dobou už pri plánovaní začiatku výstavby.

Stavebné povolenie má platnosť 2 roky, a do tejto doby je stavebník povinný začať s výstavbou 
rodinného domu.

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie sa platia stavebnému úradu správne poplatky vo výške 
cca 50 eur. Stavebné povolenie je pre stavebníka záväzné. Počas výstavby nemôže robiť zmeny 
projektu – nemôže zväčšovať, alebo zmenšovať dom, ani meniť sklon strechy či osadiť rodinný 
dom inak, než bol schválený v stavebnom povolení. Musí tiež dodržať odstupové vzdialenosti od 
susedov.

Pokiaľ stavebník zmenil rodinný dom oproti stavebnému povoleniu, dopustí sa priestupku a môže 
byť potrestaný pokutou až do výšky 829 eur. Ak by začal stavať bez stavebného povolenia, môže 
dostať pokutu až do 33 193 eur a môže mu byť nariadené odstránenie rodinného domu na vlastné 
náklady.

s procesom vybavovania stavebného povolenia súvisia nasledujúce predpisy:

 Zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon, Vyhláška č. 453/2000 Zz., ktorá hovorí   
 najmä  o obsahu projektovej dokumentácie, Vyhláška č. 532/2002 Zz., ktorá hovorí
 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Všetky tieto zákony
 a vyhlášky môžete nájsť na bezplatnej internetovej stránke www.slov-lex.sk .
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 Ohlásenie jednoduchej stavby
 Žiadosť o územné rozhodnutie
 Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 a stavebného povolenia v spojenom konaní.

Benefity pre vás:

Časová náročnosť Poplatky
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FINANCOVANIe
VÝSTAVby

.06

„Stavbu nechajte na majstrov,
  financovanie na financmajstrov.“

21



1. formy finAncovAniA výstAvBy rodinného domu

2. vlAstné prostriedky

4. stAveBné sporenie

3. úver zo šfrB

Mať vlastnú strechu nad hlavou je iste snom mnohých z nás a výstavba rodinného domu býva 
často najväčšou životnou investíciou. No cesta k realizácii našich snov je často strastiplná, a je 
obvykle spojená s hľadaním finančných zdrojov. Prvou otázkou, ktorú si kladieme pri rozhodovaní o 
investícii do rodinného domu je, či naše finančné možnosti budú na celý zámer postačovať, pričom 
málokto z nás dokáže celú čiastku uhradiť z vlastných prostriedkov. V prvom rade si musíme vedieť 
dobre zrátať výšku zdrojov, ktorými disponujeme a výšku mesačnej splátky, ktorú sme schopní 
splácať. Každého veriteľa bude zaujímať bonita klienta. bonitný je spravidla ten klient, ktorému po 
odrátaní mesačných splátok zostane v rodinnom rozpočte ešte minimálne jeden- až dvojnásobok 
životného minima rodiny. Ako ručenie za úver sa používa stavebný pozemok a samotná realizovaná 
stavba. Niekedy je potrebné ručiť ďalšou nehnuteľnosťou, prípadne ručenie ďalšími ručiteľmi.
 
Výstavbu vlastného rodinného domu môžeme financovať viacerými spôsobmi:
 a)   vlastnými prostriedkami
 b)   úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRb)
 c)   sporením a úverom zo stavebných sporiteľní
 d)   hypotekárnymi úvermi

Financovanie rodinného domu z vlastných zdrojov je tá najlepšia, ale zároveň aj najmenej používaná 
forma financovania vlastného bývania. hlavným benefitom je, že po ukončení výstavby rodinného 
domu financovaného z vlastných prostriedkov, nie sme zaťažení dlhoročnými splátkami rôznych 
úverov a môžeme s rodinným domom nakladať podľa vlastného uváženia.

Za zakladateľa stavebného sporenia je považovaný georg Krapp, ktorý v Nemecku v roku 1921 
inicioval vznik združenia, ktoré za príspevky svojich členov začalo stavať rodinné domy a byty. 
Kvôli nedostatku peňazí boli byty spočiatku prideľované losovaním, a až po väčšom rozšírení idey 
stavebného sporenia začalo byť sporenie ponúkané bankami ako produkt, ktorý poznáme aj teraz.

V zmysle štátnej bytovej politiky bol založený Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRb), ktorého úlohou 
je okrem iného aj podpora výstavby nových domov a bytov formou poskytovania úverov. Žiadateľ 
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania musí spĺňať niekoľko podmienok. Žiadateľom musia 
byť manželia do 35 rokov veku a ŠFRb im môže poskytnúť úver až do výšky 75 % rozpočtových 
nákladov rodinného domu, alebo maximálne 55 000 eur. Tento úver je poskytnutý na 20 rokov  
s 2 % úročením. Z uvedeného vyplýva, že úvery zo ŠFRb sú určené na výstavbu menších domov, 
limitované do 120 m2 podlahovej plochy a pre mladé rodiny s nižšími príjmami. Žiadosť o úver 
zo ŠFRb sa podáva vždy do 15.1. kalendárneho roka. Na úver zo ŠFRb nie je právny nárok. 
Podmienky poskytovania úveru zo ŠFRb sa často menia a preto je potrebné sa vždy aktuálne 
informovať.

Viac na stránke: http://www.sfrb.sk/legislativa/legislativa
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5. hypotekárne úvery

6. podmienky poskytovAniA hypotekárneho úveru

Princípom stavebného sporenia je účelové sporenie pozostávajúce v prijímaní vkladov od účastníkov 
a v poskytovaní úverov účastníkom. Je dotované štátom formou každoročnej štátnej podpory,
a práve preto si v minulosti získalo takú veľkú obľubu.

Stavebné sporenie je upravené zákonom č. 310/1992 Z.z. Na základe tohoto zákona poskytujú 
stavebné sporenie viaceré bankové subjekty, ktoré sú oprávnené ponúkať produkt „Stavebné 
sporenie“. Na Slovensku je viacero stavebných sporiteľní a k najznámejším patrí: Prvá stavebná 
sporiteľňa, a.s., VÚb wüstenrot, a.s. a ČSOb - Stavebná sporiteľňa, a.s. Všetky informácie týkajúce 
sa prípadného uzavretia zmluvy o stavebnom sporení môžete získať na internetových stránkach 
jednotlivých spoločností.

Financovanie zo ŠFRb a zo stavebných sporiteľní je staršia forma financovania výstavby rodinného 
domu. V súčasnosti je najčastejšou formou financovania rodinného domu hypotekárny úver.    

hypotekárne úvery poskytujú banky podľa zákona č. 483/2001 Zb. o bankách, ktoré majú zvláštne 
povolenie na vydávanie hypotekárnych záložných listov podľa zákona o dlhopisoch. hypotekárny 
úver je úver, ktorý sa poskytuje na investície do nehnuteľností na území SR a ktorý je zaistený 
záložným právom k nehnuteľnosti. Splatnosť hypotekárneho úveru je 4 – 30 rokov. Čím dlhšia 
je doba splatnosti úveru, tým nižšia je jeho mesačná splátka . Optimálna doba na splácanie je 
približne 30 rokov.

Záujemca o hypotekárny úver musí predložiť potrebné doklady, a to najmä doloženie výšky 
príjmov, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, položkový rozpočet stavby, výpis z 
katastra nehnuteľností, znalecký posudok zastavovanej nehnuteľnosti, vinkuláciu poistenia tejto 
nehnuteľnosti v prospech banky, poprípade vinkuláciu životného poistenia. Požadované doklady sa 
u jednotlivých klientov ako aj bánk môžu líšiť. Základnou podmienkou poskytnutia hypotekárneho 
úveru je jeho zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá nie je ničím zaťažená. 
Donedávna boli banky schopné poskytovať úvery až do výšky 100 % ceny výstavby s tým, že 
sa ručilo pozemkom a samotnou výstavbou. Z dôvodu veľkého rozšírenia hypotekárnych úverov 
s veľmi nízkou úrokovou mierou s 1,2 až 1,5 % a z obáv o ich budúce splácanie Národná banka 
pristúpila na nutnosť spolufinancovania nehnuteľnosti so stavebníkom a hypotekárny úver bude 
možné dostať v budúcnosti len do výšky 70 % z celkového rozpočtu výstavby, pričom 30 % 
si bude musieť stavebník dofinancovať z vlastných zdrojov alebo doplnkovým úverom. Podporu 
hypoték pre mladé rodiny momentálne podporuje aj štát príspevkom pre mladé rodiny do 35 rokov, 
ktoré musia spĺňať hornú hranicu maximálneho príjmu, kde banka prepláca 1 % z úrokovej sadzby 
a štát až 2 % z úrokovej sadzby pri fixácii úrokovej sadzby na 5 rokov, maximálne však do výšky 
50 000 eur.

tip: Nemyslite si, že banka, v ktorej máte celý život účet, vám dá automaticky najvýhodnejšiu  
 hypotéku. Nespoliehajte sa na online ponuky z internetu, ale choďte radšej na osobné  
 stretnutie do banky, v ktorej si myslíte, žeby ste mohli dostať najvýhodnejšie podmienky  
 hypotéky. Nechajte si ich v nej vytlačiť a choďte s nimi do konkurenčnej banky, kde sa  
 budete snažiť vyjednať výhodnejšiu ponuku. Takouto taktikou môžete na najvýhodnejšej  
 ponuke ušetriť aj niekoľko tisíc eur. hoci Národná banka má v poslednom období záujem
 hypotéky regulovať, komerčné banky majú eminentný záujem zase hypotéky poskytovať.
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7. poistenie hypotekárneho úveru

Pokiaľ sa vám nechce osobne venovať veľa času obiehaniu bánk kvôli najvýhodnejšej hypotéke, 
poverte jednu z mnohých maklérskych hypotekárnych spoločností, ktorá za vás osloví všetky banky 
a zoženie vám na váš rodinný dom najvýhodnejšie podmienky hypotekárneho úveru.

tip: Vždy po ukončení fixácie úrokovej sadzby si preverte u ostatných hypotekárnych domov  
 možnosť refinancovania vašej hypotéky za lepších podmienok.

Aj keď získate veľmi výhodnú hypotéku so štátnym príspevkom s nulovým úrokom, aj tak treba 
myslieť na to, že získaním tejto výhodnej hypotéky sa to neskončí. Práve naopak. Začína skoro 
celoživotné splácanie dlhu, ktoré za niekoľko rokov nemusí byť také bezproblémové, akým bolo 
dovtedy. Aby ste o svoj dom zhoršením finančnej situácie v budúcnosti neprišli, odporúčame, aby 
ste si hypotekárny úver v každom prípade poistili.

Benefity pre vás:

Výhodná a bezpečná
investícia
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SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVbA 
AlebO VÝSTAVbA NA KĽÚČ

.07

„Všetko, čo ste chceli vedieť
  o výstavbe a báli ste sa opýtať.“

25



1. svoJpomocná výstAvBA

2. výstAvBA nA kľúč

3.  kúpA novostAvBy rodinného domu
    od developerA.

Spôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými a odborne zdatnými 
možnosťami stavebníka. Nepredpokladáme, že mladí manželia pracujúci v IT oblasti v meste sa 
pustia do svojpomocnej výstavby rodinného domu.

Na druhej strane, ak je reč o drobnom živnostníkovi na dedine, ktorý je odborne zdatný a možno 
pracuje v stavebnej oblasti s množstvom kamarátov, tak v prípade svojpomocnej výstavby môže 
ušetriť veľkú časť peňazí na cene práce, ktorú by inak zaplatil stavebnej firme. Musí si byť vedomý 
toho, že pokiaľ nie je v tejto oblasti odborníkom a neovláda dokonale stavebné profesie, tak vykoná 
tieto práce s oveľa vyššou časovou náročnosťou. Vždy je preto potrebné mať na mysli, či stavebník 
nezarobí viac peňazí vo svojej práci, ako by ušetril na stavbe. A ani on sa nevyhne niektorým 
odborným prácam, akými sú elektroinštalácia, kúrenie, plyn a pod.

hlavnou výhodou svojpomocnej výstavby je možnosť kedykoľvek stavbu prerušiť a reagovať tak 
pružne na možnosti jej financovania.

Pokiaľ stavebník nie je odborne zdatný alebo jeho pracovné zaťaženie nedovoľuje časté pracovanie 
na stavbe a, naopak, jeho možnosti financovania rodinného domu sú dobré, odporúčame dať 
postaviť dom stavebnej firme na kľúč. Tento spôsob má niekoľko výhod. Zvyčajne sa výstavba 
zrealizuje rýchlo a odborne, pričom klient má možnosť získať záruku na celú stavbu, čo je obvykle 
24 mesiacov a na hrubú stavbu môže dostať až 10 rokov.

Treťou, stále častejšou formou, z dôvodu hlavne náročnosti výstavby rodinného domu je priama 
kúpa novopostaveného rodinného domu od developera. Jej najväčšou výhodou je možnosť 
okamžitého nadobudnutia rodinného domu. No väčšina sa nezamýšľa nad možnými nevýhodami. 
Veľkou nevýhodou takejto kúpy je to, že nemáte možnosť výberu tvaru ani dispozície, s obmedzenou 
ponukou výberu povrchov ako sú napríklad podlahy, dvere, okná. No snáď asi najväčšou nevýhodou 
je nemožnosť kontrolovať  kvalitu stavebných prác a rozhodovať pri výbere materiálov a technológií, 
ktoré sa samozrejme snažia developeri vyberať s ohľadom na najnižšiu cenu.

bohužiaľ sa dnes roztrhlo vrece s tzv.“ developermi“, ktorí nemajú ani základné stavebné vzdelanie, 
stavajú dom na oko svojpomocne, akože pre seba, nakupujú najlacnejší treťotriedny materiál bez 
dokladov a po postavení a skolaudovaní dom okamžite predávajú.  Na takom dome je výhodná 
akurát tak cena. Kupovať takýto dom je veľké riziko. Pokiaľ sa vám niečo pokazí, praskne, začne 
niekde zatekať, bude to len a len vaša starosť.

tip: Keď už idete kupovať dom od developera,  prezistite si, či sa jedná  o renomovanú
 spoločnosť s históriou, pozrite si ich predchádzajúce projekty a aká je reklamačná
 politika spoločnosti.
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4. výBer stAveBneJ firmy

Po správnom výbere stavebného pozemku a výbere rodinného domu stojíte pred treťou a najťažšou 
úlohou. Ňou je výber dodávateľa stavby na kľúč. V súčasnosti je nepreberné množstvo stavebných 
firiem, ktoré realizujú stavby rodinných domov, od stavebných spoločností, až po drobných 
živnostníkov, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu.

Najvhodnejší spôsob je výber stavebnej spoločnosti na základe výberového konania. Stavebnú 
firmu vyberajte podľa kladných referencií, dĺžky pôsobenia na trhu a preukázanej solventnosti, ktorú 
si zistíte na webe.

tip: Vo výberovom konaní požadujte nielen predloženie ceny, ale aj termíny, platobné
 podmienky a garancie. Vo výberovom konaní pošlite všetkým rovnaké podklady,
 najlepšie realizačný projekt a požadujte, aby ponuka bola spracovaná presne podľa
 toho projektu. Samostatne si vyžiadajte návrhy na finančné zlacnenie výstavby.

určite si nevyberte firmu, ktorá Vám síce dá najnižšiu ponuku, ale pôsobí na trhu 2 roky a  vyžaduje od 
vás zálohu 50 %. V takom prípade môžete na garancie zabudnúť. Veľmi častým trikom stavebných 
firiem je tzv. dodatkovanie stavebníka. Aby vyhrala výberové konanie, ponúkne vám najnižšiu cenu 
aj s podrobným výkazom výmer, do ktorého akosi pozabudne uviesť niektoré položky, na ktoré sa 
príde až po uzavretí zmluvy a začiatku výstavby. Vždy si vyžiadajte referencie s kontaktami, kde si 
môžete prezistiť solídnosť firmy.

tip: Solventnosť firmy zistíte tak, že budete vyžadovať, aby prvú etapu výstavby, ktorá je
 po vymurovaní 1 m obvodových stien, a ktorú vždy podmieňuje aj banka na uvoľnenie  
 prvej tranže z hypotekárneho úveru, postavila z vlastných prostriedkov. Týmto si 
 zároveň zabezpečíte financovanie výstavby bez vlastných prostriedkov.

Pokiaľ ste si už vybrali stavebnú firmu vo výberovom konaní, zverte spísanie riadnej zmluvy o 
dielo právnikovi. V zmluve je nutné špecifikovať čo najširšie predmet diela, v ktorom sú podrobne 
špecifikované všetky položky, aby zbytočne nedochádzalo k sporom o to, čo bolo, a čo nebolo 
predmetom zmluvy. Okrem domu nezabudnime špecifikovať v predmete zmluvy aj vonkajšie 
oplotenie, vonkajšie chodníky, terasy, komunikácie, elektrické brány a bránky, terénne úpravy, 
sadové úpravy a prípadne závlahu. Ďalej netreba zabudnúť zahrnúť do zmluvy to, kto bude znášať 
poplatky za stavebný prúd a vodné, ako aj poistenie stavby.

Ďalším dôležitým bodom sú práce navyše. určite sa počas realizácie každej stavby vyskytnú. Preto 
je potrebné uviesť do zmluvy, že cena za práce navyše sa dohodne vopred písomným spôsobom 
– teda dodatkom k zmluve a až potom sa môžu realizovať. Pokiaľ to neurobíte, môžete za práce 
navyše zaplatiť oveľa viac, než bolo nutné.

Veľmi dôležité je presne špecifikovať spôsob odovzdania a prevzatia diela, odstránenie prípadných 
vád a nedorobkov, a tiež uviesť reklamačnú lehotu a presný spôsob realizácie reklamácií, vrátane 
času odozvy.
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5. cenA domu nA kľúč

Na otázku, koľko stojí dom na kľúč, sa nedá odpovedať úplne presne. V prvom rade záleží na 
veľkosti rodinného domu, ktorá sa nedá oklamať, preto je veľmi dôležitý ekonomický návrh 
rodinného domu, lebo 1 m2 chodby stojí rovnako ako 1 m2 obývacej izby.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu a v nemalej miere aj kvalitu rodinného domu, je výber 
stavebného systému. Stavba s drevenou konštrukciou, izoláciou a necertifikovanými OSb doskami 
je oveľa lacnejšia, než je murovaná stavba z brúsených, zateplených tehál Porotherm.

Nelíšia sa však len ceny stavebného systému, ale aj ďalších materiálov a použitých technológií. Ako 
príklad môžeme uviesť strešnú krytinu, kde najlacnejší 1 m2 môžete kúpiť za 4 eurá a najdrahší 
za 20 eur, alebo obkladačky do kúpeľní môžete kúpiť za 4 eurá v akcii až po 100 eur z katalógu 
značkovej firmy.

Je rozdiel, či budete dom vykurovať elektrickým podlahovým vykurovaním a v chladnejších 
mesiacoch dokurovať krbovými kachľami, kúpenými v akcii za 180 eur, alebo budete vykurovať 
tepelným čerpadlom so solárnym systémom, dohrievaním teplej úžitkovej vody a vetraním cez 
rekuperáciu za niekoľko tisíc eur, resp. až za niekoľko desiatok tisíc eur.

Takéto cenové rozdiely sú skoro pri každom stavebnom materiály, a preto je vhodné informácie o 
cenách materiálov a technológiách zbierať už pri plánovaní výstavby. Pri výbere správneho materiálu 
sa poraďte so stavebnou firmou, ktorá má najlepšie skúsenosti z praxe a vie vám tiež poradiť, aké 
materiály a technológie si vybrať na svoj rodinný dom z hľadiska pomeru ceny a výkonu.

Zákazníci sa nás často pýtajú, ako je možné, že ten istý dom stojí v spoločnosti s montovanými 
domami 65 000 eur a u nás ten istý dom 72 000 eur.

Montovaný dom
(Praktik 501)
65 000 eur

Murovaný dom
(Praktik 501)
72 000 eur
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Benefity pre vás:

Komplexnosť projektuÚspora času

Najlepšie to možno ilustrovať pri porovnaní automobilov, kde sú ešte väčšie cenové a kvalitatívne 
rozdiely ako pri rodinných domoch:

Dacia Sandero
6 690 eur

Mercedes A-class
22 700 eur
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AKO NeRObIŤ Chyby
PRI VÝSTAVbe

.08

„Múdry sa učí
  na chybách druhých.“

30



1. zAmerAnie pozemku oprávneným geodetom

2. prevzAtie A odovzdAnie stAveniskA

3. hArmonogrAm stAveBných prác

Prvým a tiež najdôležitejším krokom po kúpe stavebného pozemku je jeho zameranie oprávneným 
geodetom, ktorý vytýči nielen hranice pozemku (polohopis), ale aj výškové zameranie (výškopis). 
Tieto údaje sú potrebné pre projektanta na správne osadenie stavby do terénu. Dôležité je aj 
zmeranie inžinierskych sietí, ako sú voda, elektrina, plyn či kanalizácia.
 

tip: Ak ste kúpili pozemok od developerskej spoločnosti, väčšinou je už zameraný,
 no nezabudnite si dať výškopis, polohopis a inžinierske siete ako podmienku
 do kúpnej zmluvy.

Rovnako je dôležité, aby vám geodet určil tzv. nulu – vzťažný výškový bod, ktorý sa počas výstavby 
nebude meniť a od ktorého budete merať všetky výškové body na stavbe. S geodetom sa taktiež 
dohodnite, že vám ešte príde zamerať stavbu po ukončení. budete to potrebovať ku kolaudácii.

Po úspešnom vybavení stavebného povolenia a výbere stavebnej firmy, s ktorou ste uzavreli zmluvu 
o dielo na výstavbu rodinného domu, môžete odovzdať pozemok na výstavbu zodpovednému 
stavbyvedúcemu.
Odovzdanie a prevzatie staveniska je väčšinou prvý bod, ktorý sa zapíše do stavebného denníka. 
Do tohto dokumentu sa zapisuje čas, stav, prevzatie výškového bodu a prevzatie bodov napojenia 
na vodu a elektrinu. Od okamihu prevzatia staveniska má stavebná firma oficiálne prístup na váš 
pozemok a môže začať s výstavbou.
 
tip: Pri odovzdaní staveniska odovzdajte stavebnej firme aj kópiu stavebného povolenia   
 a zapíšte to do stavebného denníka. V stavebnom povolení sú všetky podmienky,   
 za ktorých je možné rodinný dom realizovať. Ďalej odovzdajte 2 paré realizačného   
 projektu, podľa ktorého budú rodinný dom realizovať a odovzdanie tiež zapíšte do   
 stavebného  denníka. Dve paré preto, že jedno sa volá ako „špinavé“, z toho sa na   
 stavbe realizuje a druhé je ako „čisté“ a slúži stavbyvedúcemu na prípravu výstavby,  
 objednávanie materiálov a pod.

Stavebné práce majú svoju systematiku a procesnosť, a preto je dôležitý časový harmonogram 
objednávania materiálov a profesií. Ak nechcete, aby výstavba mala prestoje, je potrebné 
objednávať 1 až 2 týždne dopredu materiál aj pracovné sily, no v niektorých prípadoch je nutné 
objednávať až 8 týždňov vopred. Treba si tiež uvedomiť, že každá skúsená stavebná spoločnosť 
má svoj vlastný harmonogram stavebných prác, takže je vhodné získať si informácie dopredu, aby 
výstavba rodinného domu „šliapala ako švajčiarske hodinky“.

Vzorový zjednodušený harmonogram správnej postupnosti prác, ktorý dlhodobo používa naša 
spoločnosť pre výstavbu rodinných domov. 

www.STAVebNAPORADNA.SK
COPyRIghT © 2016 euROlINe

31 .08 Ako nerobiť chyby pri výstavbe



harmonogram  postupu výstavby rodinného domu:
 

 1. písomné prevzatie staveniska

 2. zameranie a vytýčenie pozemku, vylavičkovanie, určenie nuly

 3. skrývka ornice, vykopanie základových pásov

 4. vysypanie štrkom základovej škáry (10 – 15cm) a jej udusanie

 5. položenie podzemných rozvodov bleskozvodu

 6. ležaté rozvody kanalizácie, niky a chráničky na prechody cez základy – vodovodná
      prípojka, elektrická a plynová prípojka

 7. vybetónovanie podzemných častí základov

 8. murovanie nadzemnej častí základov z betónových DT a zalievanie betónom

 9. dosypanie zeminou a posledných 10 – 15 cm štrkom a udusanie na 0,25 Mpa žabou

 10. armovanie kari siete

 11. debnenie  základovej dosky

 12. betonáž základovej dosky

 13. izolácia proti vode pod nosné steny (Ipa, fólie)

 14. murovanie komínového telesa (priebežne ako rastie hrubá stavba)

 15. hlavné murované zvislé konštrukcie

 16. debnenie, armovanie a betonáž nadokenných prekladov a vencov a schodiska

 17. podporná debniaca konštrukcia stropnej dosky a schodiska (systémové debnenie)

 18. debnenie vencov, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie Žb dosky a vencov
  a betonáž Žb dosky

 19. murovanie obvodového muriva druhého poschodia, murivo pod pomúrnicou
  a štítové steny

 20. debnenie, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie Žb stĺpikov pod pomúrnicou,    
  pomúrnice a nadokenné preklady

 21. prípojky a šachty, voda, kanalizácia, elektro, plyn, optika (môžu sa robiť aj skôr,  
        prakticky od bodu 3.

 22. krov

 23. položenie strešných lát, fólie a krytiny a strešných žľabov

 24. strešné okná

 25. montáž okien a dverí v obalových konštrukciách

 26. murovanie priečok v celom dome (pod priečky izoláciu proti zemnej vlhkosti  
  s presahom min 15 cm kvôli budúcemu nadpájaniu)

 27. montáž stúpačiek a hlavných rozvodov zdravotechniky – zvislých aj vodorovných

 28. izolácia podlahy prízemia proti zemnej vlhkosti (bitúmen alebo fólia)

 29. montáž hlavných rozvodov kúrenia, stúpačky, podlahovka, skrinky rozdeľovačov,
  vodorovne rozvody

 30. montáž rozvodov elektroinštalácie NN VN, rozvádzačov,

 31. montáž rozvodov alarmu, satelitnej televízie, kamerového systému, centrálneho vysávača,   

  klimatizácie atď.

 32. montáž rozvodov plynoinštalácie
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môže sa robiť súčasne:

interiér       eXteriér

33. vnútorné omietky     34. vonkajší zateplovák a omietka  

35. sadrokartón      36. vonkajšie rozvody elektro, bránka,
         brána, altánok atď.

37. liate podlahy      38. oplotenie

        39. spevnené plochy, terasy, chodníky

40. obklady a dlažby     41. terénne úpravy, dosypávky

42. kompletácia sanity, umývadla, sprchy, batérie  43. závlahový systém

44. kompletáž kúrenia, kotolne    45. trávnik a sadové úpravy

46. maľovanie

47. drevené palubovky

48. interiérové dvere

49. kompletáž elektroinštalácie, alarmu, svietidiel, atď.

50. montáž kuchynskej linky

51. montáž vstavaných skríň

52. upratovanie a odvoz smetí

4. stAveBný denník

5. zodpovedný stAvByvedúci

Stavebný denník je zošit, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité činnosti, ktoré sa na stavbe 
realizujú a jeho vedenie je podmienené aj stavebným zákonom. Každý deň práce sa zapíše, čo sa 
počas dňa urobilo, koľko robotníkov bolo na stavbe, ale aj aké bolo počasie a teplota. Stavebný 
denník má niekoľko samoprepisujúcich sa kópií, označených farebne. Tie sú určené po jednom 
pre stavebníka, stavebnú firmu, projektanta a stavebný dozor. Vedenie stavebného denníka 
stavbyvedúcim je povinnosť aj podľa stavebného zákona.

Stavebný denník slúži na kontrolu a zaznamenávanie všetkých dôležitých udalostí na stavbe 
rodinného domu pre všetky zúčastnené strany.

V prípade stavby rodinného domu stavebnou spoločnosťou by mal stavbu riadiť zodpovedný 
stavbyvedúci s autorizáciou v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI). Na Slovensku však 
nikto nekontroluje, kto stavia rodinné domy za účelom následného predaja. Veľmi často sa potom 
stáva, že túto činnosť vykonávajú nekompetentní ľudia, napríklad bývalí taxikári, či čašníci.

tip: Dajte si do Zmluvy o dielo povinnosť viesť stavbu vášho rodinného domu autorizovaným  
 stavbyvedúcim, ktorý spravil skúšky a má autorizačné osvedčenie od Slovenskej komory  
 stavebných inžinierov.
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6. záklAdy

7. prvá rAdA z tehál

8. murovAnie z presných tehál

Najčastejším spôsobom zakladania sú v našich podmienkach betónové základové pásy. Tie sa 
kopú až do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je podľa teplotného pásma 0,8 až 1,2 m pri vykopaní 
výkopu až po základovú škáru.

tip: Po výkope až na základovú škáru odporúčame prizvať autorizovaného statika,
 aby vám zápisom do stavebného denníka potvrdil vhodnosť základových pomerov
 na naprojektovaný typ zakladania – šírka, hĺbka. Vyhnete sa tým možným vysokým
 nákladom na opravu nevhodného zakladania, ktoré sa môže prejaviť až po rokoch,
 napríklad, praskaním stien a pod.

Po kontrole statikom nasypte štrkové vankúše, riadne ich zhutnite vibračnou latou a hneď ich 
zabetónujte. Ak by ste odkladali betonáž, môže sa vám vplyvom odľahčenia a premočenia 
zdvihnúť základová škára. Základy sa nikdy nesmú betónovať v mínusových teplotách, najmä nie 
v nadzemnej časti.

tip: betónovú mazaninu, ktorú mnohí nesprávne označujú za základovú dosku,
 odporúčame spevniť v spodnej časti karisieťou. Je to len poistenie, že nám
 betónová mazanina nepraskne, ak by došlo k sadnutiu zle udusaného štrkového
 podsypu .

Základy po obvode domu odporúčame riadne zatepliť extrudovaným polystyrénom (XPS),
aby vám nedochádzalo k premŕzaniu spodnej stavby.

Pri murovaní z profesionálnych brúsených zateplených tehál Porotherm je veľmi dôležité presné 
založenie prvej rady tehál. Ten sa zakladá na izoláciu proti zemnej vlhkosti s presahmi do maltového 
lôžka.

tip: Pokiaľ si netrúfate založiť prvú radu na milimeter presne, môžete si založenie prvej rady  
 objednať u dodávateľa brúsenej profi tehly, ktorí túto službu ponúkajú.

Ak máte založenú prvú radu úplne presne, ďalšie lepenie brúsnych tehál podľa kvalitného projektu, 
ktorý je robený presne v module týchto tehál Porotherm Profi (125 mm) bez pílenia a rezania, 
bude detskou hrou ako stavanie z lega. lepenie na polyuretánovú penu zaručuje iba milimetrové 
pracovné škáry bez toľko kritizovaných maltových tepelných mostov a vďaka presne brúseným 
tehlám dostanete na milimetre rovnú homogénnu tehlovú stenu s hodnotami tepelného odporu pri 
tehlách plnených hydrofobizovanou minerálnou vlnou až Ru=7,6 m2.K/w bez zateplenia.
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9. vence A preklAdy

10. stropná doskA

11. krov

Ak nemáte železobetónovú stropnú dosku, preklady a vence môžete vybetónovať v jednom cykle, 
tomu však musí predchádzať kontrola výstuže autorizovaným statikom alebo stavebným dozorom.

tip: Je veľmi dôležité urobiť preklady a vence presne podľa projektovej dokumentácie
 Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie  
 a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.

Stropná doska má pri poschodových  domoch nosnú funkciu ďalšieho podlažia a najkvalitnejšia 
možná je železobetónová. V prípade výstavby profesionálnou stavebnou firmou je možná jej 
náhrada za montovanú zo železobetónových panelov. Jej výhodou je, že sa nemusí čakať 28 dní 
na stvrdnutie betónu, ale môže sa takmer okamžite pokračovať vo výstavbe ďalšieho poschodia. 
Ak staviate svojpomocne, pravdepodobne budete uvažovať nad populárnymi väzníkovými stropmi, 
ktoré sa po „uložení“ zmonolitnia, keď ich zabetónujete. lacnejšou verziou je využitie drevených 
trámových stropov, lenže tie nemajú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Okrem toho majú ešte 
jednu nevýhodu – z dôvodu veľkého priehybu dreva sa pri chôdzi trasú.  
 
V poslednej dobe sa niektoré bungalovy realizujú so spusteným sadrokartónom ako stropom, 
lenže ten má horšiu zvukovú izoláciu a zvuk z izby do izby sa prenáša cez “ľahký strop”.

Jedným z posledných krokov hrubej stavby je zastrešenie rodinného domu, ktoré sa robí najčastejšie 
dvoma spôsobmi. Pri poschodových domoch je to krov realizovaný od najjednoduchšieho systému, 
hambálku, až po rôzne väznicové systémy. V prípade bungalovov sa z dôvodu cenotvorby pristupuje 
k väzníkovým systémom spájaným styčníkovými plechmi. Pri oboch systémoch je veľmi dôležitá 
ochrana kvalitnými prostriedkami proti škodcom, hmyzu, plesniam a hnilobe a je tiež potrebné, aby 
prevedenie týchto nástrekov skontroloval stavebný dozor ešte pred zakrytím krovu. Pri krovoch je 
nutné držať sa jedenej zásady – „žiadne klince“, ale len pevne skrutkované závitové tyče, široké 
podložky, buldogy a matice s brzdami.  

tip: Veľkou chybou, ktorú dokonca ešte doteraz učia na školách, je kotvenie pomúrnice
 prevŕtaním najčastejšie v strede. Pomúrnicu treba uchytiť po bokoch a následne hore,
 aby nedošlo po navŕtaní niekoľkých dier v strede k jej naštiepeniu až roztrhnutiu
 v dôsledku pôsobenia vodorovnej sily od krokiev. Pri naštiepení pomúrnice na 2 –
 3 cm tento posun prenikne až do interiéru a popukajú všetky sadrokartóny.

V poslednom čase sú veľmi obľúbenou verziou zastrešenia bungalovov väzníkové krovy. Tie sú 
síce o niečo lacnejšie, no neumožňujú takú variabilitu riešenia skladovacích plôch ako krov. Veľmi 
dôležité je teda ich riadne ukotvenie, najlepšie závitovými tyčami a chemickou kotvou až do venca, 
aby ste predišli katastrofickému scenáru, že by vám, napríklad, uletela strecha.

Za viac ako 20 rokov projektovania a výstavby rodinných domov vznikli v našej spoločnosti nové 
riešenia spájania a kotvenia krovov, ktoré za pár eur spevnia krov o 50 – 80% oproti štandardným 
riešeniam. 

www.STAVebNAPORADNA.SK
COPyRIghT © 2016 euROlINe

35 .08 Ako nerobiť chyby pri výstavbe



Dnes sa pri stavbe nových rodinných domov používajú v podstate už iba dva systémy izolácie 
krovu. Rozhodujúce je umiestnenie tepelnej izolácie. Ona určuje, či bude použitá medzikrokvová 
izolácia na báze minerálnych vĺn alebo nadkrokvová izolácia na polyuretánovej báze. Samozrejme, 
jeden aj druhý spôsob konštrukcie má svoje výhody a nevýhody.
 
Pri konštrukcii strešného plášťa je potrebné dodržať 3 najdôležitejšie zásady:

 1. Dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie cca 30 – 35 cm pri minerálnych vlnách,
  a 20 – 25 cm pri polyuretáne.
 2. Správne odvetranie strešného plášťa kvalitnými kontaktnými vysokopevnými   
  podstrešnými fóliami, ktoré neprepúšťajú dažďovú vodu, ale prepúšťajú vodné pary  
  smerom von. Tu platí veľmi jednoduché pravidlo, že množstvo skondenzovanej  
  vlhkosti v strešnom plášti musí byť menšie než množstvo vyparenej vlhkosti, aby sa  
  vlhkosť časom nehromadila, pretože navlhnutá minerálna vlna nemá skoro žiadny  
  tepelný odpor a prestáva fungovať.
 3. Správne realizovaná parozábrana zo strany interiéru. Ako materiál sú najlepšie  
  vysokopevnostné spevnené fólie s hliníkovou fóliou zo strany interiéru,
  aby vám unikajúce teplo odrážala naspäť do interiéru.

tip: Pred zakrytím parozábrany konečným sadrokartónom alebo dreveným obkladom treba
 jej utesnenie nechať skontrolovať stavebným dozorom. Často sa stáva, že robotníci   
 parozábranu medzi sebou ako tak polepia, ale pri styku so štítovými stenami ju nechajú
 voľne. Parozábrana musí byť hermeticky vzduchotesná, inak sa môže stať, že teplo
 z podkrovia „vyfučí von“. Tak isto treba dať pozor na hermetické prelepenie všetkých  
 prechodov cez parozábranu, pričom treba dávať pozor na strešné okná, vetračky
 stúpačiek kanalizácie, alebo antény a satelity.

Za posledných 20 rokov sa hrúbka tepelnej izolácie v strešnom plášti zväčšila skoro trojnásobne, 
čo spôsobuje nemalé problémy pri návrhu strešného plášťa. Na trhu sú aj nové materiály ako MlI* 
(Multi level Insulation), lenže tie naše zastarané normy neuznávajú.
 
*MlI vyvinuli v NASA v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a s minimálnou hrúbkou dosahujú 
úžasné tepelnoizolačné vlastnosti. Na našom trhu sú dostupné viac ako dvadsať rokov za veľmi 
priaznivú cenu, ale naše zastaralé normy v stavebníctve tento materiál neuznávajú, pretože na neho 
nemáme výpočtové metódy. určite ste si uvedomili, keď ste leteli v lietadle, ako je to možné, že je 
v lietadle 20°C a vonku -50°C, keď má stena lietadla len 10 cm.

V dnešnej dobe globálneho otepľovania, keď sa v našich podmienkach každých 10 rokov zdvihne 
priemerná ročná teplota o 1 stupeň, a keď berieme do úvahy, že dom staviame aj na 100 rokov, stojí 
za uváženie, či zatepľovanie stavieb nenazvať izolovanie stavieb, pretože sa už stále viac chránime 
proti letnému prehrievaniu stavieb ako proti zimnému ochladzovaniu. Stále sa venujeme len úsporám 
energie v zimnom období, hoci čoraz viac budeme potrebovať viac energie na chladenie v horúcich 
letných mesiacoch. Myslíme si, že je načase zaradiť do skladby vrstvy strešného plášťa tzv. “radiant 
barrier”, ktorá v letných mesiacoch sálavú zložku tepla odráža a v zimnom období ju udržiava  
v interiéri tak, ako to robia v teplých krajinách ako sú Austrália, alebo juh Spojených Štátov.

12. sklAdBA strešného plášťA

13. zAtepľovAnie
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V priebehu posledných 20 rokov došlo k niekoľkonásobnému zväčšeniu hrúbky izolácie obvodových 
stien. Keď sa pred 20-timi rokmi začalo „zatepľovať“, stačilo iba 5 cm polystyrénu, no dnes 
dodávatelia navrhujú zatepľovacie systémy hrubé až 20 – 25 cm. hrúbka zatepľovacieho materiálu 
by nemala prevýšiť hrúbku nosnej časti steny, čo je častý omyl klientov. Navyše, dnešné moderné 
brúsené tehly majú samé o sebe výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nehovoriac o najnovších, 
priamo zateplených tehlách, ktorých zatepľovanie už ani nie je potrebné. Celú  vonkajšiu schránku 
rodinného domu – základy, podlahu, steny, okná a strechu je potrebné izolovať. Teplý vzduch stúpa 
hore, čo v našom kontexte znamená, že zle zateplenou alebo dokonca nezateplenou strechou ho 
unikne viac ako cez stenu.

Menej pozornosti sa ešte vždy venuje šetreniu energiou pomocou vykurovacej sústavy. Pokiaľ chce 
majiteľ komplexne fungujúcu stavbu, musí tento bod zohľadniť už pri jej návrhu, a následne sa dá 
detailne pracovať až po jej správne nastavenie a vyregulovanie. Týmto krokom sa dá ušetriť až 20 
– 30% nákladov na vykurovanie.

tip: V čase našej neprítomnosti, napríklad, keď sme v práci, alebo v noci, keď spíme, sa môže  
 teplota  znížiť aj na 18° a budete prekvapení, koľko ušetríte.

riziká spojené s polystyrénom:

Najčastejším materiálom na zatepľovanie rodinných domov je polystyrén, ktorý je najlacnejší, no 
v  poslednej dobe sa používa tzv. sivý polystyrén, ktorý má lepšie izolačné vlastnosti a na spodnú 
stavbu a izoláciu prekladov sa používa extrudovaný polystyrén, ktorý vďaka svojej nenasiakavosti 
nemení svoje vlastnosti vplyvom vlhkosti. Treba si uvedomiť, že každý polystyrén je horľavý a 
pri horení produkuje veľmi jedovaté plyny a nie je najideálnejším materiálom na stavbu zdravého 
rodinného domu.

tip: Najlepším materiálom na zateplenie je doska z minerálnej vlny, ktorá je absolútne
 nehorľavá a lepšie prepúšťa vodné pary. Je to kvalitnejšie, ale drahšie riešenie.
 Pracovať sa s ňou dá len počas suchých, teplých dní. Je veľmi náchylná na zlé
 skladovanie, pretože má vyššiu „nasiakavosť“, takže by sa v nevyhovujúcich
 podmienkach rýchlo zničila.

Povrchové úpravy za posledných 20 rokov prešli výraznými zmenami. Od minerálov či brizolitov 
sa prešlo k dnešným akrylátom, silikátom a silikónom v stovkách farebných odtieňov. Veľké firmy 
vám bez problémov namiešajú farbu vášho domu. Ďalšou výhodou súčasných materiálov je, že 
majú väčšiu životnosť ako klasické minerálne omietky. lenže niektoré majú aj jednu chybu: horšiu 
priepustnosť vodnej pary.
 
exteriér domu hrá kľúčovú rolu, ale nesmieme ignorovať ani vnútorné omietky. Tie sú pre stavbu 
takmer rovnako dôležité. Najčastejšie sa používajú strojové vápenno-cementové alebo sadrové 
omietky.

tip: Pri vnútorných omietkach vyžadujte omietníky. Sú to lišty, ktoré sa osadia pred omietaním
 a zaručia rovnosť omietok a pevnosť vnútorných rohov.

tip: Pri omietaní dvoch pri sebe rôznych materiálov ich spoj presieťkujte sklolaminátovou
 sieťkou (perlinkou). Vyhnete sa budúcemu prasknutiu omietky.

14. povrchové úprAvy
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V minulosti sa na rodinné domy používali výhradne drevené okná s jednosklom, poprípade 
komplikované otvárané dvojité okná. Dôvodov na zmenu bolo hneď niekoľko. Okrem tepelnej 
izolácie hrala dôležitú úlohu aj obava ľudí z vlámania a odcudzenia majetku. Trend plastových okien 
začal v 70-tych rokoch, keď sa na Slovensku začali používať na prvých rodinných domoch. Situácia 
sa zmenila až s príchodom eurohranolu (lepeného hranolu s väčšou pevnosťou a odolnosťou proti 
krúteniu) a kvalitných vodou riediteľných lakov s väčšou životnosťou, keď sa obnovila popularita 
drevených okien s izolačným dvojsklom a trojsklom. K nim sa v súčasnosti pridružili aj drevohliníkové 
a hliníkové okná, ktoré si vyžiadali architekti pre nové, tenšie rámy.
 
Najdrahšie okná sú drevohliníkové, ale z dlhodobého hľadiska sa vám rozhodne oplatia viac ako 
zvyšné systémy.

tip: Pri návrhu domu ušetrite pár m2 pozemku alebo pár m3 domu (napr. bez garáže alebo  
 trochu menšie detské izby) a ušetrené peniaze investujte do kvalitných drevohliníkových  
 okien s izolačným trojsklom a vonkajšími naklápacími hliníkovými, manuálne ovládanými  
 žalúziami. budete mať okná, ktoré vám vydržia desiatky rokov bez väčšej údržby.

tip: Keď vám nejaký dodávateľ drevených okien bude tvrdiť, že vám vydržia desiatky rokov
 bez natierania z exteriéru, požiadajte ho, nech vám na sľubovanú životnosť náteru predĺži  
 garanciu. Na základe jeho reakcie uvidíte, či hovorí pravdu, alebo vám chce iba
 jednoducho okná predať.

tip: Okná a dvere objednávajte od firmy s históriou a dobrým pokrytím servisných služieb
 čo najbližšie k vám. Najlacnejšie poľské okná vám nepríde servisovať firma z Poľska,
 pretože na servise sa nezarába.

V súčasnosti sa používajú dva typy zálievkových poterov. Jeden je betónový, druhý anhydritový. 
betónový vás môže vyjsť lacnejšie, ale iba v prípade, keď bude urobený špecializovanou firmou a 
na 100 % presne. Pokiaľ bude vyžadovať ešte samonivelizujúci poter, môže vás vyjsť tak draho, 
ako čoraz častejšie používaný anhydritový sadrový poter, ktorý sa v tekutej forme naleje a sám sa 
aj dokonale vyrovná.
 
Dnes je na trhu väčšina zálievkových poterov hrúbky iba 45-60 mm z dôvodu rýchlejšej reakcie na 
podlahové kúrenie.

tip: Pri zasychaní zálievkových poterov sa nesmie robiť prievan, lebo poter popraská.
 Zasychanie musí prebiehať pomaly a kúrenie môžete spustiť za pár dní na tzv.
 „vysúšací program“, ktorý majú všetky moderné vykurovacie systémy, a ktorý pomaly
 počas niekoľkých dní zvyšuje teplotu podlahového kúrenia.

15. okná A dvere

16. potery
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Na podlahu sa oplatí investovať dostatok času a peňazí, pretože je miestom, ktoré bude dodávať 
interiéru estetické vlastnosti. A vyberať sa dá z rôznych materiálov. V súčasnosti sú najčastejšie 
používané veľkoplošné palubovky na báze laminátu, dreva alebo vynilu. Na podlahové kúrenie sa 
spravidla musia použiť čo najtenšie parkety s hrúbkou maximálne 8 mm a so špeciálnou podložkou, 
ktorá má vzhľad papiera alebo perlinky.

Na našom trhu majú zákazníci k dispozícií množstvo obkladov a dlažieb, ktoré im ponúkajú široké 
možnosti na vyjadrenie osobného vkusu. Netreba však zabúdať na podklad na lepenie. Ten musí 
byť čistý, suchý a bez prachu, zároveň musí byť povysávaný a natretý penetračným náterom – tzv. 
prenosovým mostíkom, ktorý zabezpečí 100 % prilepenie obkladov.

tip: Na anhydritový poter musíte použiť špeciálny penetračný náter na anhydritové potery,  
 pretože obklad môže opadať. Naši odborníci odporúčajú používať aj v interiéri
 flexibilné lepidlo.

tip: V kúpeľniach odporúčame vytrieť podlahu a sprchové kúty „tekutou fóliou“, a na všetky  
 rohy použiť kryciu gumovú pásku. Toto riešenie vám zabezpečí stopercentnú izoláciu
 a nestane sa vám, že by obklad v sprche začal premokať do susednej miestnosti.
 Výhodou týchto izolačných materiálov je, že obklady môzete lepiť priamo na ne.

tip: Všetky vnútorné rohy obkladov a dlažieb musia byť vyspravené „sanitárnym silikónom“,  
 ktorý je pružný a časom neplesnivie.

tip: Pri objednávaní obkladov a dlažieb objednajte o 5 – 10 % materiálu navyše, a dlaždice,  
 ktoré vám zostanú, si odložte. Ak vám niektorá dlaždica v budúcnosti praskne (napr. padne
 vám kladivo), môžete ju pohodlne vymeniť.    

Tu platí viac ako inde, že menej je viac, lebo sprchový kút s parnou saunou, masážnymi tryskami, 
leD svetielkami, hudbou a inými „vychytávkami“ nevydrží večne. Často sa kazia krátko po konci 
záruky a rovnaký kút sa už nemusí predávať. Ďalším problémom môže byť aj jeho veľkosť – keď 
zistíte, že na trhu sa prestali vyrábať sprchové kúty rovnakých rozmerov.

tip: batérie kupujte značkové, ale hľadajte skôr v nižšej triede. Tie majú väčšinou životnosť  
 10 – 15 rokov. batéria za 50 eur poslúži rovnako ako tá za 250 eur. Snažte sa vyvarovať  
 rôznych atypických vyústení do vane a v sprchových kútoch, pretože prípadná výmena  
 so sebou prinesie zbytočné investície za materiál, ako je dlažba či ostatné vybavenie.  
 Používajte klasické 100 alebo 150 mm stenové prívody. Ak dodržíte tento rozmer, tak sa  
 vám nikdy nemôže stať, že by ste nenašli vhodnú alternatívu, ktorú by ste nemohli použiť.

17.  podlAhy

18.  oBklAdy, dlAžBy

19.   sAnitA A BAtérie
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Vykurovanie rodinných domov bolo v minulosti na Slovensku realizované prostredníctvom 
vykurovacích systémov na pevné palivo, drevo alebo uhlie. Toto vykurovanie má v dnešnej dobe 
uplatnenie len v rekreačných objektoch alebo chatách. Má dve veľké a neprekonateľné nevýhody: 
produkuje najviac CO2 a vy musíte byť „vazalom“ kúrenia, lebo ak zabudnete priložiť, tak sa 
zobudíte v chlade.

Doteraz najrozšírenejším typom vykurovania rodinných domov v európe je vykurovanie plynovým 
kotlom – od starých stacionárnych až po nástenné kondenzačné kotle s veľmi dobrou účinnosťou. 
lenže zemný plyn je neobnoviteľný zdroj a jeho zásoby sú obmedzené. V rámci zastavenia alebo 
aspoň spomalenia globálneho otepľovania by sme sa v budúcnosti mali pri výrobe energie spoliehať 
výlučne na obnoviteľné zdroje. A vďaka svojej vysokej efektívnosti je takým zdrojom tepelné 
čerpadlo, ktoré dokáže z 1kw elektrickej  energie vyrobiť až 3,5 – 5kw tepelnej energie. Tento 
princíp vykurovania sa zakladá na jednoduchom fyzikálnom zákone stlačenia vzduchu, pri ktorom 
vzniká teplo, s ktorým môžeme kúriť, alebo stlačený vzduch vypustiť von a vzniknutým chladom 
vieme ochladzovať priestor. Vďaka týmto dvom univerzálnym vlastnostiam – kúreniu a chladeniu – 
má tepelné čerpadlo veľkú budúcnosť.

Ďalšou formou veľmi dostupného elektrického vykurovania je podlahové elektrické vykurovanie, 
ktoré svojim vývojom a možnosťami regulácie pri moderných superzateplených domoch umožňuje 
vykurovanie rodinných domov za znesiteľných prevádzkových nákladov. Jeho nevýhodou je, že len 
kúri, ale chladiť ako pri tepelných čerpadlách sa ním nedá.

tip: Tento typ kúrenia je veľmi populárny hlavne pre developerov, keďže minimalizuje
 investičné náklady. Ak však dom nespĺňa zateplenie v triede A0, môže sa vám
 z účtov za elektrinu poriadne zatočiť aj niečo iné ako elektromer.

Pri dnešných perfektne zateplených a úsporných domoch je najväčšou príčinou tepelných strát 
vetranie. Aby sa tento problém eliminoval, a aby sme mali vždy dostatok čerstvo ohriatého 
vzduchu s nízkou hladinou C02, používa sa rekuperácia. Rekuperácia je jednoduché odobratie 
tepla z odvádzaného vzduchu, ktorým sa ohrieva čerstvo privádzaný vzduch do interiéru. Tým 
zabezpečíme, že teplo v odvádzanom vzduchu neohrieva zbytočne atmosféru, ale privádzaný 
vzduch. Nevýhodou rekuperácie je okrem určitej hlučnosti  a fúkaniu to, že vyžaduje pravidelnú 
údržbu, čistenie filtrov a dezinfekciu potrubí proti vzniku rôznych baktérií, pretože tie majú radi 
uzavreté vlhké prostredie, a v prípade zanedbania servisu môžu byť príčinou rôznych chorôb.
 
Ďalšími systémami  používanými na vykurovanie rodinných domov sú rôzne kombinácie tepelných 
čerpadiel s rekuperáciou so solárnymi teplovodnými systémami alebo hybridné plynové kotle s 
funkciou tepelného čerpadla, ktoré využívajú výhody oboch systémov. S rozšírením tepelných 
čerpadiel sa dostávajú do úzadia solárne teplovodné systémy, ktoré sa oplatia už len tým, ktorí si 
nimi prikurujú bazény.

Slnko je najväčším zdrojom energie, ktoré však ľudstvo využíva doteraz len minimálne. Musíme 
vyvinúť účinnejšie fotovoltaické kolektory, ktoré budú vypadať, že sú iba strešnou krytinou alebo 
fasádou, pričom sa musí rovnako zapracovať aj na batériách. Keď sa to všetko podarí, tak budete 
môcť postaviť plne elektricky sebestačný dom, ktorý si potom sám vyrobí a uskladní všetku 
potrebnú energiu. (e. Musk)

20. vykurovAnie
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tip: Pri realizácii elektroinštalácie majte premyslené zariadenie interiéru a prejdite si ju ešte raz  
 s elektrikárom, pričom si kriedou vyznačte všetky zásuvky, vypínače a vývody na svietidlá,  
 aby sa vám nestalo, že k nočným stolíkom pri manželskej posteli budete musieť kvôli
 nočným lampám ťahať popri stenách predlžovacie káble.

tip: elektroinštaláciu urobte vždy na plnú verziu a v rozdeľovači a v lište si vždy nechajte
 ešte slušnú rezervu - určite ju využijete.

tipy naviac: 

1.  Osvetlenie všetkých priestorov kde nie je okno – špajza, wC, sklad, chodba a kde by sme museli 
aj tak cez deň zapínať svetlo, urobte na čidlo a o svietenie sa nemusíte starať a ani kontrolovať, či 
vaše ratolesti po odchode zhasli.

2.  Osvetlenie pri vstupe: 1 svetlo urobte na čidlo reagujúce na svetlo/tmu a osaďte ho 5w leD 
žiarovkou, nech svieti stále, keď sa zotmie.  Tiež si urobte všetky vonkajšie prístupové svetlá z ulice 
na čidlá. budú fungovať len keď to bude nutné, t.j. keď prídete domov, alebo budete odchádzať 
po tme. 

3.  V prípade, že budete stavať prízemný dom, doporučujem urobiť vývod 230 V do rohu záhrady 
kam by mohol prísť do budúcna záhradný domček,  prípadne na použitie záhradnej techniky. 

4.  Na čo sa veľmi často zabúda v projekte elektroinštalácie je rozvod TV. už v rámci projektu si 
premyslite umiestnenie satelitnej antény, pokiaľ nemáte v ulici kábel alebo optiku a osaďte rúru na 
stožiar pevne do hrubej stavby. S ohľadom na silnejúce vetry rúru najlepšie 80mm hrubostennú, 
najlepšie pozinkovanú a budúca montáž satelitu odbornou firmou bude hračka. 

5.  V kuchyni pribúdajú stále nejaké nové spotrebiče, preto vôbec neurobíte chybu, keď nad 
pracovnou doskou rozmiestnite min. 6-8 zásuviek. 2-3 zásuvky v dnešnej dobe nestačia.

6.  V rámci elektroinštalácie myslite aj na vonkajšie zástrčky na vianočné osvetlenie, prípadne 
elektrické prístroje do záhrady. Tak isto vonkajšie vývody na osvetlenie záhrady, ovládanie brány. 
Tiež  zásuvky do vodomernej šachty s riadnou IP ochranou na automatický preplach filtra, úpravňu 
tvrdej vody alebo riadiacej jednotky závlahového systému.

V súčasnosti sa na rozvody elektriny používa výhradne meď. elektroinštaláciu vzhľadom na jej 
náročnosť  odporúčame prenechať odbornej firme, ktorá nám pripraví revíznu správu potrebnú ku 
kolaudácii.

21. elektroinštAláciA

Popri  elektroinštalácii vždy natiahnite káble aj na alarm systém. Stojí to iba niekoľko euro naviac 
a hocikedy v budúcnosti ho môžete zapojiť.

22. AlArm
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Pokiaľ nemáte stopercentne zaizolovaný dom, odporúčame urobiť pred omietkami aj rozvody 
klimatizácie s napojením do rozvádzača, a tiež by ste mali myslieť na výpustky odvodu kondenzátu.

tip: buďte pripravení, nebudete ľutovať. Veľká väčšina ľudí stavia rodinný dom prvý krát
 v živote, nevie celkom, čo má od toho očakávať, nevie, či bude potrebovať niekedy   
 klimatizáciu, či bude niekedy potrebovať rekuperáciu, alebo či bude stavať v záhrade  
 bazén  a nevie, či bude potrebovať v budúcnosti nejaké úpravy, preto odporúčame urobiť  
 projekt a prípravu na „plnú verziu“ prípravy rozvodov, vrátane rezervy na DIN lište
 rozvádzača. Pokiaľ sa totiž pre to v budúcnosti rozhodnete, bude to oveľa menej
 bolestivé, ako keby ste to museli búrať, sekať, rekonštruovať. 

tip: Pokiaľ plánujete do vášho domu v budúcnosti zaviesť plochú TV na stenu, urobte si ešte  
 v rámci hrubej stavby prípravu z plastového vetracieho rozvodového systému 50 x 100 mm
 – 2 kolená a 1 rúra – je to systém na pretiahnutie všetkých káblov cez stenu a z vašej
 TV nebudú nikdy visieť žiadne káble na stene.

tip: Aby ste v budúcnosti nenavŕtali elektrický kábel pri montáži poličiek, alebo nebodaj 
 vodovodnú rúru alebo rúrku podlahového vykurovania, odporúčame urobiť pred
 zakrytím omietkami a potermi , sadrokartónom, kompletnú fotodokumentáciu všetkých  
 rozvodov, podlahového kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie.
 Naša spoločnosť s odovzdaním rodinného domu spolu so všetkou dokumentáciou ako
 sú záručné listy, návody, revízne správy, odovzdá každému zákazníkovi ako darček
 fotoknihu z celej výstavby rodinného domu. 

tip: Ďalším tipom je vodorovné osadenie plastovej rúry priemeru 100 mm pod komunikácie
 a  chodníky  30 cm pod zemou a vo vzdialenosti napr. 1 m od fasády domu. Nikdy neviete, 
 čo budete v budúcnosti musieť dorábať, napr. optický kábel, závlahovú rúru a takto
 sa elegantne pretiahne rúrou namiesto toho, aby ste museli rozbúrať chodníky alebo
 zámkovú dlažbu pred garážou.

V poslednom čase zažíva veľký boom automatizácia riadenia všetkých činností a zariadení v 
dome. Na trhu je množstvo tzv. smart home systémov, ktoré dokážu riadiť prakticky čokoľvek a  
odkiaľkoľvek cez internetové pripojenie.

S príchodom mladej skupiny zákazníkov samozrejme pribúdajú záujemcovia o inteligentne riadené 
domácnosti. Prichádzajú stále nové systémy, ktoré sú dokonalejšie, jednoduchšie, lacnejšie a stále 
častejšie využívajúce bezdrôtový prenos cez wI-FI alebo bleutooth.

23. klimAtizáciA

25. zopár tipov nAvyše

24. inteligentný dom (smArt home)
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Benefity pre vás:

Poradňa Smart home

tip: Prezistite si u susedov, ktorí tam už bývajú, ako hlboko je hladina spodnej vody, či majú
 vody dostatok a či je pitná. Ak áno, odporúčame vám si ju tiež urobiť a napojiť do domu.  
 Pokiaľ by nebola pitná (poznatok o jej vhodnosti na pitie získate od hygienikov, ktorí
 vám urobia na požiadanie rozbor vody), môžete ju v prípade jej dostatku používať aspoň
 na závlahový systém a záhradnú točku. Môžete v budúcnosti veľa ušetriť na vodnom.
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PReVZATIe STAVby
A KOlAuDÁCIA

.09

„Čo je najlepšie na stavaní
  domu? Kolaudačná párty!“

44



Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po „Kolaudačnom rozhodnutí“, ktoré vydáva ten 
istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. „Kolaudačné konanie“ zahajuje stavebný úrad 
na základe žiadosti stavebníka. bez súhlasu stavebného úradu a projektanta nie je možné robiť 
zmeny projektu počas výstavby. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná 
podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení a s podmienkami územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia.

tip: Vzorové tlačivá na žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu a ďalšie  
 nájdu naši zákazníci v zákazníckom servise.  
 
K žiadosti o kolaudáciu stavebník pripojí projektovú dokumentáciu opečiatkovanú v stavebnom 
povolení, všetky revízne správy, všetky tlakové skúšky, všetky certifikáty o použitých stavebných 
materiáloch a výrobkoch a geometrické zameranie stavby do katastra. Pokiaľ boli v priebehu 
výstavby vykonané nejaké drobné zmeny oproti pôvodnému projektu, musí ku kolaudačnému 
konaniu predložiť aktuálne výkresy so zakreslenými zmenami a požiadať stavebný úrad o zmeny 
stavby pred ich dokončením. Na tieto zmeny si stavebník musí vyžiadať predchádzajúci súhlas u 
projektanta. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré sa zasiela všetkým dotknutým orgánom a 
po nadobudnutí právoplatnosti, môže začať stavebník rodinný dom užívať. Po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia musí ešte stavebník požiadať stavebný úrad v mieste výstavby o vydanie súpisného 
čísla a o zbernú nádobu na komunálny odpad.

Benefity pre vás:

helpdesk bezpečnosť pre
celú rodinu

Prevzatie stavby rodinného domu by sa malo správne odohrať priamo na stavbe medzi investorom 
a dodávateľom. určite by malo mať písomnú formu, tzv. „Protokol o odovzdaní stavby“. V rámci 
tohto protokolu, obe strany popíšu aktuálny stav diela, prípadné vady a nedorobky s termínmi ich 
odstránenia, zapíšu stavy energií a odovzdajú všetky doklady (certifikáty materiálov, revízne správy, 
záručné listy, kľúče, atď). Od okamihu podpisu na preberacom protokole preberá zodpovednosť 
za rodinný dom investor, preto by nemal zabudnúť na prepoistenie rodinného domu zo stavby na 
domácnosť.

1. prevzAtie stAvBy rodinného domu

2. kolAudáciA
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uŽÍVANIe DOMu A SeRVIS

.10

„A teraz si konečne môžete 
  povedať – môj dom, môj hrad!“



Po kolaudácii je dom konečne obývateľný. No aj tak vás ešte čakajú dve úlohy, na ktoré nemôžete 
zabudnúť. Obci musíte spolu s kópiou rozhodnutia o kolaudácii zaslať žiadosť o vydanie súpisného 
čísla a žiadosť o vydanie, poprípade zakúpenie smetnej nádoby. Až po splnení tejto drobnosti si 
môžete konečne bezstarostne užívať svoj nový rodinný dom.
 
Majiteľ rodinného domu musí každoročne vykonať povinnú revíziu plynového kotla a povinnú revíziu 
komína.

tip: Dajte si tieto dve revízie do kalendára, alebo to spojte s nejakou každoročnou pravidelnou  
 udalosťou v rodine, aby ste na to nezabudli a urobte to v lete, keď má revízny technik
 kotlov a kominár najviac času. A pokiaľ máte dom poistený a máte v dome alarm,
 spojte obe revízie s revíziou alarmu.
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