
titul pred titul za

z on-line z on-line 

Súpis.č. PSČ
z on-line z on-line 

titul pred titul za

z on-line z on-line 

.          +421

Žiadosť o poskytnutie dotácie  na nákup batériových elektrických  
a plug-in hybridných elektrických vozidiel

Typ žiadateľa žiadateľ podľa bodu 3.4. písm.b) výzvy, podskupina : Fyzická osoba - nepodnikateľ  ( bez DIĆ)

Kód Výzvy 23140/2019-4210-64696  (ďalej len „výzva“)

Vykonávateľ 
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Poskytovateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

2. Predmet Žiadosti 

Zdôvodnenie motivácie žiadateľa   (max.500 znakov)

údaj z on-line formuláru

posyktnuté on-line_02

Súhlas na zasielanie marketingových informácií                                                                                                  
Týmto udeľujem SIEA súhlas na zasielanie marketingových informácií a noviniek o službácha 
aktivítách súvisiacich s poskytovaním dotácií na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel , a to prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu 
uvedenú v tejto žiadosti. Súhlas je udelený do roku 2023  a je možné ho kedykoľvek odvolať 
zaslaním žiadosti na emailovú adresu chcemelektromobil@siea.gov.sk  alebo zaslaním písomnej 
žiadosti na korešpondenčnú adresu SIEA.

údaj z on-line formuláru

TYP VOZIDLA údaj z on-line formuláru TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VOZIDLA  údaj z on-line formuláru

automaticky generované 
podľa tech.špec. údaj z on-line formuláru automaticky generované 

% v rámci on-line f.

v %

3. Kontakt na žiadateľa

1.Identifikácia oprávneného žiadateľa - údaje o žiadateľovi

Referenčné číslo / Kód žiadateľa vygenerovaný jedinečný kód žiadateľa 

Žiadateľ 

Základná charakteristika žiadateľa

meno priezvisko

Fyzická osoba s príjmami len zo závislej činnosti
údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru

Adresa trvalého bydliska žiadateľa 
Ulica Obec Kraj

údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru

Osoba povinná komunikáciou vo vzťahu k žiadosti 
meno priezvisko

POŽADOVANÁ  VÝŠKA 
DOTÁCIE  

PREDPOKLADANÁ 
OBSTARÁVACIA CENA 
VOZIDLA  

INTENZITA POMOCI  

v EUR v EUR

údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru
Kontaktná  osoba (žiadateľ)

e-mail kontakt

č. VYHLÁSENIA  / 
SÚHLASU  

Text  VYHLÁSENIA / SÚHLASU Poskytnutie VYHLÁSENIA / SÚHLASU 

údaj z on-line formuláru

posyktnuté on-line_01

Vyhlásenie žiadateľa k povinnému obsahu žiadosti :                                                              Týmto 
vyhlasujem, že ako žiadateľ som sa oboznámil a akceptujem rozsah a obsah  povinných údajov a 
príloh, ktoré je potrebné doplniť v rámci kompletizácie žiadosti a ktoré sú neopomenuteľnou 
súčasťou oficiálne, riadne podávanej žiadosti.

údaj z on-line formuláru

č.OP (ev.č. pasu) údaj z on-line formuláru č. vodičského oprávnenia údaj z on-line formuláru

údaj z on-line formuláru
telefonický kontakt

4. Vyhlásenia a Súhlasy žiadateľa, a kontrolný zoznam povinných príloh



TLAČÍ SA OBOJSTRANNE

 

poskytnuté v rámci 
finalizácie žiadosti_03 Príloha č.03 žiadosti  Fotokópia Občianskeho preukazu (obe strany) žiadateľa ZVOĽTE

Miesto podpisu žiadosti PODPIS v.r. 

poskytnuté v rámci 
finalizácie žiadosti_04

Príloha č.04 žiadosti : Fotokópia Vodičského oprávnenia skupiny „B“ (obe strany) žiadateľa ZVOĽTE

5. Podpis  žiadateľa
 Tento dokument podpisujte žiadateľ vo svojom vlastnom mene

Ak podávate tento dokument cez elektronickú schránku, podpíšte žiadosť len elektronickým podpisom (KEP), t.j. nepodpisujte sa aj vlastnoručne 

V:  

Dátum podpisu žiadosti

poskytnuté v rámci 
finalizácie žiadosti_05

Generálne čestné vyhlásenie žiadateľa :                                                                        Dolupodpísaný 
žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných 
elektrických vozidiel, poskytovanej na základe výzvy  23140/2019-4210-64696 Poskytovateľom, 
ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky , týmto na svoju česť prehlasujem, že 
údaje uvedené vtejto, mnou predloženej, žiadosti  a v jej jednotlivých predložených prílohách sú 
úplné, pravdivé a preukázateľné.  Som si vedomý následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností 
podľa tohto čestného vyhlásenia, najmä možného postihu podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú a vedú k neschváleniu žiadosti o poskytnutie dotácie 
a/alebo k neuzavretiu zmluvy o poskytnutie dotácie, prípadne k odstúpeniu od tejto zmluvy zo 
strany poskytovateľa a následných právnych následkov

ZVOĽTE

poskytnuté v rámci 
finalizácie žiadosti_01 Príloha č.01 žiadosti : Čestné vyhlásenia žiadateľa k vybraným podmienkam oprávnenosti ZVOĽTE

poskytnuté v rámci 
finalizácie žiadosti_02

Príloha č.02 žiadosti : Samostatné vyhlásenia dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov za 
účelom overenia bezúhonnosti   ZVOĽTE



titul pred titul za

z on-line z on-line 

TLAČÍ SA OBOJSTRANNE

Príloha č.01 k Žiadosti o poskytnutie dotácie  na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel

Referenčné číslo / Kód žiadateľa vygenerovaný jedinečný kód žiadateľa 

Typ žiadateľa žiadateľ podľa bodu 3.4. písm.b) výzvy, podskupina : Fyzická osoba - nepodnikateľ  ( bez DIĆ)

 Čestné vyhlásenia žiadateľa k vybraným podmienkam oprávnenosti 

Miesto podpisuprílohy č.01 žiadosti Dátum podpisu prílohy č.01 žiadosti

Podpis   žiadateľa

PODPIS v.r. 

Povinné čestné 
vyhlásenie_05

Ja, dolupodpísaný, žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel, poskytovanej na základe Výzvy č 23140/2019-4210-64696 
Poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, týmto čestne 
vyhlasujem, že nepožadujem na nákup nového vozidla  rovnakej kategórie s pohonom na 
alternatívne palivá v rámci žiadosti dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je 
poskytovaná dotácia, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých 
istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z 
iných verejných zdrojov

ZVOĽTE

Ak podávate tento dokument cez elektronickú schránku, podpíšte žiadosť len elektronickým podpisom (KEP), t.j. nepodpisujte sa aj vlastnoručne 
 Tento dokument podpisujte žiadateľ vo svojom vlastnom mene

V:   

ZVOĽTEPovinné čestné 
vyhlásenie_04

Ja, dolupodpísaný, žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel, poskytovanej na základe Výzvy č 23140/2019-4210-64696 
Poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, týmto čestne 
vyhlasujem, že  som nekonal v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné 
vzťahy so štátnym rozpočtom a nie som fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena 
štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve

Povinné čestné 
vyhlásenie_02

Ja, dolupodpísaný, žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel, poskytovanej na základe Výzvy č 23140/2019-4210-64696 
Poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, týmto čestne 
vyhlasujem, že som bezúhonný a v zmysle tohto vyhlásenia sa za bezúhonného nepovažuje 
žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku

ZVOĽTE

Povinné čestné 
vyhlásenie_03

Ja, dolupodpísaný, žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel, poskytovanej na základe Výzvy č 23140/2019-4210-64696 
Poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, týmto čestne 
vyhlasujem, že voči mne, ako žiadateľovi, nie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia

ZVOĽTE

Povinné čestné 
vyhlásenie_01

Ja, dolupodpísaný, žiadateľ o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in 
hybridných elektrických vozidiel, poskytovanej na základe Výzvy č 23140/2019-4210-64696 
Poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, týmto čestne 
vyhlasujem, že ako žiadateľ mám  vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

ZVOĽTE

č. POVINNÉHO 
VYHLÁSENIA    

Žiadateľ 
meno priezvisko

údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru

Text  POVINNÉHO VYHLÁSENIA Poskytnutie POVINNÉHO 
VYHLÁSENIA 



titul pred titul za

z on-line z on-line 

titul pred titul za

z on-line z on-line 

Príloha č.02 k Žiadosti o  poskytnutie dotácie  na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel 

Referenčné číslo / Kód žiadateľa vygenerovaný jedinečný kód žiadateľa 

Žiadateľ 
meno

Typ žiadateľa žiadateľ podľa bodu 3.4. písm.b) výzvy, podskupina : Fyzická osoba - nepodnikateľ  ( bez DIĆ)

priezvisko

údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru

Povinný súhlas_02

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO 00686832, ako poskytovateľ dotácie na nákup 
batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel v zmysle výzvy č. 23140/2019-
4210-64696  je oprávnené a povinné poskytnúť všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách, 
vrátane mojich osobných údajov poskytnutých v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby 
požadovaných za účelom vyžiadania výpisu z Registra trestov GP SR, oprávneným kontrolným 
orgánom za účelom kontroly oprávnenosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov.

ZVOĽTE

č. POVINNÉHO 
VYHLÁSENIA    

Text  POVINNÉHO VYHLÁSENIA Poskytnutie POVINNÉHO 
VYHLÁSENIA 

Povinný súhlas_01

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO 00686832, ako poskytovateľ dotácie na nákup 
batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel v zmysle výzvy č. 23140/2019-
4210-64696  je oprávnené a povinné získavať a ďalej spracovávať moje osobné údaje v rozsahu 
osobných údajov dotknutej osoby požadovaných za účelom vyžiadania výpisu z Registra trestov 
GP SR a to spôsobom, ktorý vyžaduje posúdenie oprávnenosti žiadateľa podľa podmienok 
oprávnenosti stanovených predmetnou výzvou na základe príslušných právnych noriem, ktoré 
tvoria právny základ predmetnej výzvy – konkrétne :  §8a zákona č.523/2004 Z.z. Zákon o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov a § 7 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň 
beriem na vedomie informácie poskytnuté v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.  mne, ako 
dotknutej osobe, s ktorými som sa oboznámil/a na webovom sídle poskytovateľa dotácie. 

ZVOĽTE

miesto podpisu dátum podpisu podpis v.r. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko otca 

Pôvodné meno (ak prišlo k zmene)
Pôvodné priezvisko (ak prišlo k zmene)
Pôvodný titul pred menom (ak prišlo k zmene)
Pôvodný titul za menom (ak prišlo k zmene)
Meno, priezvisko, rodné priezvisko matky

V:   

Dátum narodenia 

Podpis  dotknutej osoby

 Tento dokument podpisuje dotknutá osoba vo svojom vlastnom mene  
Ak podávate tento dokument cez elektronickú schránku, podpíšte žiadosť len elektronickým podpisom (KEP), t.j. nepodpisujte sa aj vlastnoručne 

Rodné číslo Číslo OP  
Číslo pasu   Pohlavie Štátne občianstvo 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby za účelom vyžiadania výpisu z Registra trestov GP SR

Rodné priezvisko 
Miesto narodenia Okres narodenia 

 Samostatné vyhlásenia dotknutej osoby  a poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby  za účelom overenia 
bezúhonnosti 

Dotknutá osoba (žiadateľ)
meno priezvisko

údaj z on-line formuláru údaj z on-line formuláru


