Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30 796 491

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok
2019 (Činnosť J1)
I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 podľa § 4 ods. 1 písm. a)
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“)
J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA
Činnosť J1
Podpora elektromobility:
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom využívania elektromobilu.
Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).
Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej
republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky
je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).
Definície a predmet podpory pre činnosť J1:
Elektromobilom na účely tejto činnosti J1 sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M11
alebo N11 typu BEV (batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom
elektromotora od 10 kW do 150 kW vrátane.
Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem
miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich
cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie
vodiča.
Do kategórie N1 patria vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
neprevyšujúcou 3 500 kg.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1:
10 000,00,- EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť J1:
1. Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
2. Samosprávny kraj - v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
a to za podmienky, že žiadateľ bude elektromobil využívať primárne na činnosti
nehospodárskeho charakteru, vo verejnom záujme a v súvislosti s výkonom samosprávy.
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Nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel
a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
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Podmienky poskytnutia podpory pre činnosť J1:
1. Oprávnené obdobie realizácie projektu žiadateľa je odo dňa zverejnenia tohto „Rozšírenia
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)“ do 29. 11. 2019.
2. Zabezpečenie najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov na financovanie účelu dotácie.
3. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci
Oblasti J: ELEKTROMOBILITA. V rámci jednej žiadosti môže požiadať o podporu
formou dotácie iba na jeden elektromobil.
4. Pri výbere dodávateľa elektromobilu ako aj jeho dodávku, ktoré sú predmetom projektu
je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vybrať dodávateľa otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
5. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov (výdavkov) nie je možné použiť podporu
formou dotácie a zároveň finančné prostriedky z iných obdobných podporných schém
a programov.
6. Environmentálny fond pri posudzovaní naplnenia kritérií štátnej pomoci vychádza
zo žiadosti, jej príloh a ostatných dokumentov predložených žiadateľom. V prípade, ak
bude elektromobil využívaný aj na hospodárske činnosti, hospodárske využitie možno
v tomto prípade považovať za vedľajšie, ak kapacita vyčlenená každý rok na túto činnosť
nepresiahne 20 % z celkových činností, na ktoré je elektromobil využívaný alebo čas
využitia elektromobilu na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celkového času
využitia elektromobilu.
7. Zákaz kombinácie podpory sa vzťahuje aj na podporu Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky prostredníctvom poskytnutia príspevku na nákup elektromobilu.
8. Podpora bude vyplatená až po realizácií projektu. Žiadateľ doloží všetky potrebné doklady
o nákupe (originály účtovných dokladov) a o dodaní vozidla (obojstranne potvrdený
doklad o odovzdaní a prevzatí elektromobilu) vrátane kópie dokladu o prihlásení vozidla,
ktorý nesmie byť starší ako 15 dní: Osvedčenie o evidencii časť II.; nákup na splátky alebo
leasing je neoprávnený.
9. Udržateľnosť projektu je tri roky odo dňa zaevidovania elektromobilu do majetku
žiadateľa. V čase udržateľnosti projektu nie je možné nadobudnutý elektromobil tretej
osobe prenajať, predať, vypožičať.
10. Monitorovanie projektu je počas nasledujúcich troch rokov (odo dňa vyplatenia podpory
žiadateľovi) a to prostredníctvom:
- zasielania kópie správy o predpísaných periodických servisných prehliadkach v súlade
s požiadavkami výrobcu,
- informácie o počte najazdených km, účele využitia elektromobilu, čo žiadateľ preukáže
zasielaním kópie knihy jázd v období ročne k 31.12. alebo do dátumu zaevidovania
v majetku žiadateľa v zmysle vyššie uvedeného bodu 9. a zaslať do 30 dní na adresu
Environmentálneho fondu.
Za účelom preukázania nehospodárskej činnosti/hospodárskej činnosti žiadateľ bude
v knihe jázd uvádzať účel využitia elektromobilu.
11. Na poskytnutie podpory v rámci Činnosti J1 nie je právny nárok.
Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov:
(platia pre túto rozšírenú špecifikáciu pre činnosť J1)
Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:
1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám
projektu,
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
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b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),
reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
správne - v súlade:
a) so schválenou žiadosťou o podporu formou dotácie,
b) podrobným opisom činností a prác uvedených v dotačnej zmluve,
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným
na základe verejného obstarávania,
aktuálne
–
vynaložené
a realizované
v období
odo
dňa
zverejnenia
tohto Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)
do 29. 11. 2019,
originálne – t. j. neprekrývajúce sa navzájom – na úhradu jednej a tej istej položky
nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu
a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,
identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi,
ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou,
dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe
transparentného výberového procesu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujúcim ich výber (napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť
v súlade so slovenským právnym poriadkom a realizované v období odo dňa zverejnenia tohto
„Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)“
do 29. 11. 2019.
Oprávnené náklady pre činnosť J1:
- nákup elektromobilu.
Neoprávnené náklady pre činnosť J1:
- daň z pridanej hodnoty - uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie
nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením žiadosti, jej príloh a relevantnej štúdie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, akty duševného
vlastníctva, patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia,
- úroky z úverov a pôžičiek, pokuty a penále,
- leasing, splátky,
- poistné platené doma i v zahraničí (vrátane povinného zmluvného poistenia a havarijného
poistenia),
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny, odmeny
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
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- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým
riadením,
- náklady na marketing vrátane nákladov na olepy/polepy vozidiel (napr. erb obce/mesta,
nápisy obecná/mestská polícia),
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných elektromobilov,
- náklady súvisiace s prihlásením vozidla do evidencie motorových vozidiel a pridelenie
evidenčného čísla vozidla,
- náklady na obstaranie nabíjacích staníc (vrátane wallboxov) a dodatočných nabíjacích
káblov (mimo základného nabíjacieho kábla dodávaného s vozidlom),
- akékoľvek náklady na inú ako základnú výbavu vozidla vyčíslené osobitne mimo celkovej
ceny vozidla v zmysle vykonaného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť J1:
1. Výška spolufinancovania.
2. Investovaná suma na dodatočný km dojazdu.
3. Spotreba elektriny na 100 tis. km.
4. Umiestnenie obce v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
5. Zníženie emisií znečisťujúcich látok.
Predkladanie žiadostí:
Žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom formulára žiadostí, ktorý je k dispozícií
na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.
Termín na predloženie žiadostí je odo dňa zverejnenia tohto „Rozšírenia špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)“ do 16. 04. 2019 (vrátane).
Žiadosť je možné predkladať nasledovnými spôsobmi:
1. Doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu (osobne alebo
poštou, rozhodujúci je dátum fyzického doručenia Environmentálnemu fondu, nie dátum
odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu):
Environmentálny fond
Martinská 49
821 05 Bratislava
2. Doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu
(za dátum doručenia sa považuje dátum uloženia žiadosti v poštovom priečinku):
Environmentálny fond
P. O. BOX č. 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
3. Doručenie žiadostí do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov cez www.slovensko.sk (za dátum doručenia sa považuje dátum doručenia
žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu).
Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie, ktoré sa vyžadujú k činnosti J1:
- v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o Environmentálnom fonde,
- v zmysle zoznamu príloh k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2019 na činnosť J1
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uvedeného vo formulári žiadosti zverejnenom na webovom sídle Environmentálneho
fondu:
Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie
a) Žiadateľ opíše elektromobil po technickej stránke, uvedie okrem iného jeho dojazd
a predpokladanú spotrebu energie na 100 tisíc km.
b) Žiadateľ uvedie, na aké činnosti nehospodárskeho charakteru (hospodárskou činnosťou
sa rozumie aj prenájom alebo zdieľanie elektromobilu) vo verejnom záujme na výkon
samosprávy bude zakúpený elektromobil využívať. Žiadateľ uvedie zoznam činností
nehospodárskeho a hospodárskeho charakteru a ich predpokladané percentuálnej
vyjadrenie z celkových činností, na ktoré bude elektromobil využívaný. Zároveň uvedie,
ako zabezpečí splnenie podmienky č. 6, t. j. že hospodárske využitie nepresiahne 20 %
celkovej ročnej kapacity/celkového času využitia elektromobilu.
Žiadateľ uvedie územie, na ktorom bude využívať elektromobil.
c) Žiadateľ uvedie zoznam automobilov, ktoré používa v čase podania žiadosti a predloží
ku každému z nich kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla.
d) Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia
Žiadateľ uvedie náklady na nákup elektromobilu v eurách. Uvedené náklady musia byť
v súlade s celkovou výškou rozpočtovaných nákladov na projekt uvedenou v žiadosti.
Ďalej podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia musí obsahovať množstvo
a jednotkovú cenu.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží:
- potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného
na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
- potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union
zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom, že nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie
v rámci „Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť
J1)“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom.

Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie, ktoré sa nevyžadujú k činnosti J1:
- v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o Environmentálnom fonde:
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
právoplatnosti
2. Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Súhrnný rozpočet, Situačný výkres, ak ide
o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie
3. Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov
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