Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „MH SR“)

poskytovateľ v zmysle Schémy na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne
palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 13/2019, ktorej vykonávateľom je Slovenská inovačná a
energetická agentúra (ďalej len „SIEA“)
vydáva

USMERNENIE č.01

k Zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a
plug-in hybridných elektrických vozidiel - kód výzvy : 23140/2019-4210-64696, vrátane jej príloh.
(Usmernenie č.01)

Dátum vydania Usmernenia č.01 : 10.12.2019
Dátum účinnosti Usmernenia č.01 : 10.12.2019
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
1.1. Hlavným cieľom usmernenia je zvýšenie zrozumiteľnosti, zlepšenie administrácie systému
poskytovania dotácií na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických
vozidiel a zvýšenie rozsahu jeho proklientských mechanizmov. Zároveň sa usmernením
odstraňujú zistené formálne nedostatky a dopĺňajú formulácie vyplývajúce z príslušných
legislatívnych noriem.
1.2. Právnym základom usmernenia je Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis1
(ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1407/2013“); Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) ; Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/2013 Z. z.“); Schéma na podporu používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne
palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 13/2019

2. ZMENY A DOPLNENIA NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
2.1. Zmeny v texte Výzvy
2.1.1. Dotknuté miesto : Ustanovenie 7. Kontaktné údaje vykonávateľa a spôsob komunikácie s
vykonávateľom
a) Pôvodné znenie : +421 908 988
b) Nové znenie : 421 908 988 629 a +421 905 688 091
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Odstránenie formálneho nedostatku. Doplnením sa
nemení samotné znenie výzvy, správne a platné kontaktné údaje sú uvedené na
webstránke www.chcemelektromobil.sk v sekcii Kontakt
2.1.2. Dotknuté miesto : Ustanovenie 7. Kontaktné údaje vykonávateľa a spôsob komunikácie s
vykonávateľom
a) Pôvodné znenie : chcemelektromobil@siea.gov.sk
b) Nové znenie : elektromobil@siea.gov.sk a chcemelektromobil@siea.gov.sk
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Doplnenie e-mail adresy za účelom pokrytia
zvýšeného záujmu zo strany cieľových skupín. Doplnením sa nemení samotné znenie
výzvy, správne a platné kontaktné údaje sú uvedené na webstránke
www.chcemelektromobil.sk v sekcii Kontakt

2.2. Zmeny v texte Zmluvy o poskytnutí dotácie
2.2.1. Dotknuté miesto : Čl.4 bod 8 Vzoru zmluvy o poskytnutie dotácie (platí pre oba
zverejnené vzory)
a) Pôvodné znenie : a) umožniť verifikáciu predložených údajov, kontrolu realizácie
podporovaného projektu a kontrolu dodržiavania podmienok Zmluvy orgánom v
súlade so zákonom o finančnej kontrole a zákonom o rozpočtových pravidlách,
zamestnancom ministerstva, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky a kontrolným orgánom Ministerstva financií Slovenskej republiky
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a Protimonopolného úradu SR počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu do
piatich rokov po poskytnutí pomoci;
b) Nové znenie : a) umožniť verifikáciu predložených údajov, kontrolu realizácie
podporovaného projektu a kontrolu dodržiavania podmienok Zmluvy orgánom v
súlade so zákonom o finančnej kontrole a zákonom o rozpočtových pravidlách,
zamestnancom ministerstva, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky a kontrolným orgánom Ministerstva financií Slovenskej republiky
a Protimonopolného úradu SR počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu. (nové
znenie je zapracované v dokumentoch zverejnených vo verzii_01)
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Odstránenie formálneho nedostatku

2.3. Zmeny v texte Prílohy č.2C výzvy
2.3.1. Dotknuté miesto : Ustanovenie 17, Príloha č. 2C – Podmienky poskytnutia dotácie pre
žiadateľov
a) Povodené znenie : Žiadateľ predkladá uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho
zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti
o DEV, uznesenie musí obsahovať súhrnne nasledovné údaje: ...
b) Nové znenie : Žiadateľ predkladá uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho
zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC o tom, že schvaľuje predloženie
žiadosti, uznesenie musí obsahovať súhrnne nasledovné údaje: ... (nové znenie je
zapracované v dokumentoch zverejnených vo verzii_01)
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenie : Odstránenie formálneho nedostatku

2.4. Zmeny v texte Prílohy č.4 výzvy
2.4.1. Dotknuté miesto : Ustanovenie 9.2.6 Postup po ukončení administratívneho overenia zo
strany vykonávateľa (SIEA)
a) Pôvodné znenie : riadne, oficiálne podanej Žiadosti o DEV dodržaná lehota
b) Nové znenie : riadne, oficiálne podanej žiadosti dodržaná lehota (nové znenie je
zapracované v dokumentoch zverejnených vo verzii_01)
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Odstránenie formálneho nedostatku

2.5. Formálne zmeny, doplnenia a grafické úpravy vo formulároch žiadostí o poskytnutie
dotácie pre jednotlivé podskupiny žiadateľov*

2.5.1. Dotknutý formulár : Príloha č. 1.6 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre
fyzické osoby – nepodnikateľov (bez DIČ)
a) Popis dotknutého miesta pred zmenou : Editovateľné pole formulára na zadanie č.OP ev.
č.cestovného pasu žiadateľom bolo jedno
b) Popis dotknutého miesta po zmene/ doplnení : Rozdelenie editovateľných polí na
samostatné editovateľné pole pre uvedenie č.OP a samostatné editovateľné pole pre
eventuálne uvedenia č.cestovného pasu
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c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Sprehľadnenie úkonov požadovaných od žiadateľa,
zjednodušenie následnej administrácie žiadostí
2.5.2. Dotknutý formulár : Príloha č. 1.7 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre
fyzické osoby – nepodnikateľov s povinnosťou registrácie na DÚ
a) Popis dotknutého miesta pred zmenou : Editovateľné pole formulára na zadanie č.OP ev.
č.cestovného pasu žiadateľom bolo jedno
b) Popis dotknutého miesta po zmene/ doplnení : Rozdelenie editovateľných polí na
samostatné editovateľné pole pre uvedenie č.OP a samostatné editovateľné pole pre
eventuálne uvedenia č.cestovného pasu
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Sprehľadnenie úkonov požadovaných od žiadateľa,
zjednodušenie následnej administrácie žiadostí
2.5.3. Dotknutý formulár : Príloha č. 1.2 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre
fyzické osoby – podnikateľov
a) Popis dotknutého miesta pred zmenou : Pôvodne bolo povinné poskytnutie jedného
z dvoch voliteľných identifikátorov (č.OP alebo č.cestovného pasu) vyžadované až v rámci
povinnej prílohy č.05 formulára.
b) Popis dotknutého miesta po zmene/ doplnení : Samostatné editovateľné polia pre
uvedenie č.OP alebo pre eventuálne uvedenia č.cestovného pasu sú zapracované do tela
samotného formulára
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Zosúladenie formulárov pre všetky typy/podskupiny
žiadateľov – fyzických osôb
2.5.4. Dotknuté formuláre : Príloha č. 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a 1.7 Výzvy: Formuláre žiadosti
so všetkými prílohami pre všetky typy / podskupiny žiadateľov
a) Popis dotknutého miesta pred zmenou : Pôvodný názov editovateľného poľa určeného
na poskytnutie informácie o vozidle, ktoré má byť predmetom dotácie :
PREDPOKLADANÁ OBSTARÁVACIA CENA VOZIDLA
b) Popis dotknutého miesta po zmene/ doplnení : Doplnený názov editovateľného poľa
určeného na poskytnutie informácie o vozidle, ktoré má byť predmetom dotácie :
PREDPOKLADANÁ OBSTARÁVACIA CENA VOZIDLA (vrátane DPH)
c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Upresnenie charakteristiky požadovaného údaja
*Formálne zmeny, doplnenia a grafické úpravy vo formulároch žiadostí sú súčasťou on-line verzie
prihlasovacieho formulára a súčasťou oficiálnych tlačív Žiadosti, doručovaných žiadateľom
prostredníctvom e-mailu.
3. ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o DOTÁCIE
3.1. Usmernenie č.01 a z neho vyplývajúce zmeny a doplnenia sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j.
od 10.12.2019
3.2. Usmernením č.01 nie sú dotknuté žiadne predložené žiadosti o dotácie, nakoľko v čase
nadobudnutia účinnosti Usmernenia č.01 ešte nie je možné vykonávať povinné on-line
registrácie, predchádzajúce riadnemu a oficiálnemu predkladaniu žiadostí o dotácie.
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