MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
_________________________________________________________________________
Číslo: 23140/2019-4210-66063

Štatút
Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
na vyhodnocovanie a schvaľovanie
žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel
(ďalej len „štatút“)

Článok I
Účel zriadenia komisie na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných
elektrických vozidiel
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zriaďuje komisiu, ako
orgán zodpovedný za transparentné vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o dotáciu
na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc (ďalej len „komisia“).
2. Účelom zriadenia komisie je zabezpečiť objektívne vyhodnotenie žiadostí a schválenie,
resp. neschválenie týchto žiadostí v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na nákup elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (ďalej
len „výzva“).
Článok II
Zloženie a rokovací poriadok komisie
1. Komisia je zložená z piatich členov a tajomníka. Predsedom komisie je generálny riaditeľ
sekcie stratégie. Predsedu, členov komisie a tajomníka vymenúva a odvoláva minister
hospodárstva SR.
Členmi komisie sú:
 generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania
 riaditeľ odboru legislatívy a práva
 riaditeľ odboru priemyselného rozvoja
 hlavný štátny radca sekcie stratégie.
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2. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu
blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani
zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom
komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom
záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.
3. Každý člen komisie má hlasovacie právo.
4. Účasť člena komisie na zasadnutiach komisie je povinná.
5. Členovia komisie sú pri výkone svojej činnosti v komisii nezastupiteľní.
6. Komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní všetci piati členovia komisie. Komisia
rozhoduje o schválení, resp. neschválení žiadostí nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
7. Úlohou komisie je vyhodnotiť predložené žiadosti a schváliť, resp. neschváliť posudzovanú
žiadosť na základe podmienok určených vo výzve.
8. Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených
vo výzve.
9. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie.
10. Kópiu záznamu zo zasadnutia komisie odovzdá tajomník komisie predsedovi komisie.
11. Členovia komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, alebo v súvislosti s ňou, a ktoré v záujme ochrany
záujmov žiadateľa o dotáciu nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na zasadnutí
komisie zaväzujú podpisom prehlásenia o nestrannosti a o zachovaní dôvernosti informácií
a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tohto štatútu.
12. Rokovania komisie a jej zasadnutia sú neverejné.
Článok III
Tajomník komisie
1. Tajomník komisie je zamestnanec odboru priemyselného rozvoja na Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky.
2. Tajomník komisie nemá hlasovacie právo.
3. Tajomník komisie:
a) organizačne zabezpečuje jednotlivé zasadnutia komisie,
b) vypracováva podklad pre komisiu, ktorý obsahuje oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť
nákladov a zoznam všetkých príloh v súlade s výzvou,
c) vyhotovuje písomný záznam z jednotlivých zasadnutí komisie,
d) zabezpečuje ďalšie administratívne úkony spojené s činnosťou komisie podľa pokynu
ktoréhokoľvek člena komisie a v súlade s výzvou.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zo zasadnutia komisie vyhotoví tajomník písomný záznam, ktorý obsahuje najmä:
a) miesto a dátum zasadnutia,
b) počet predložených žiadostí,
c) zoznam kladne vybavených žiadostí s uvedením schválenej výšky dotácie,
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d) zoznam zamietnutých žiadostí s uvedením dôvodu ich zamietnutia,
e) súhrn finančných prostriedkov, ktoré boli rozdelené na zasadnutí komisie.
Písomný záznam zo zasadnutia komisie odsúhlasujú a podpisujú všetci piati členovia komisie.
2. Štatút je zverejnený na webovom sídle ministerstva.
3. Štatút komisie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou štatútu komisie je Príloha č. 1. a Príloha č. 2.

V Bratislave, dňa: 18.11.2019

Peter Žiga v.r.
minister hospodárstva
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Príloha č. 1 k Štatútu č. 23140/2019-4210-66063

Prehlásenie o nestrannosti

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou na hodnotení žiadostí o poskytnutí
dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel
a prehlasujem, že som nezávislý od všetkých žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných
elektrických vozidiel v roku 2019, ktoré budú predmetom hodnotenia a schvaľovania komisiou.
Potvrdzujem tiež, že nie som v konflikte záujmov so žiadnym subjektom, ktorý môže mať
akýkoľvek prospech z tohto procesu. Ďalej potvrdzujem, že neexistujú žiadne súčasné, či minulé
skutočnosti, alebo okolnosti, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom funkcie člena hodnotiacej
komisie a ani v blízkej budúcnosti nenastanú.
Ak v priebehu hodnotiaceho procesu vzniknú pochybnosti o mojej nezávislosti
od zúčastnených strán, bezodkladne sa vzdám účasti a ďalšej participácie na hodnotiacom
procese.

Meno a priezvisko

Pozícia – predseda/
člen/tajomník komisie

Podpis

Dátum

predseda
člen
člen
člen
člen
tajomník
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Príloha č. 2 k Štatútu č. 23140/2019-4210-66063

Prehlásenie o zachovaní dôvernosti informácií

Svojím podpisom potvrdzujem, že akékoľvek informácie alebo dokumenty, s ktorými som
sa oboznámil, a ktoré mi budú poskytnuté v priebehu hodnotiaceho procesu, budem považovať
za prísne dôverné a budem ich využívať výlučne na účely hodnotenia žiadostí o poskytnutie
dotácie na podporu nákupu batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridných elektrických
vozidiel, tieto nebudem ďalej poskytovať, ani akýmkoľvek spôsobom zverejňovať. Zároveň
deklarujem, že za žiadnych okolností neposkytnem informácie, dokumenty a výsledky
hodnotiaceho procesu akejkoľvek tretej strane.
Ak v priebehu hodnotiaceho procesu vzniknú pochybnosti o porušení dôvernosti
informácií, okamžite sa vzdám svojej účasti a ďalšej participácie na hodnotiacom procese.

Meno a priezvisko

Pozícia – predseda/
člen/tajomník komisie

Podpis

Dátum

predseda
člen
člen
člen
člen
tajomník
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