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USMERNENIE PRE PREDKLADANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 

A DOKUMENTÁCIE K DOTÁCIÍ 

Príjemca sa zaväzuje do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy obstarať nové vozidlo 
v zmysle čl. II. Zmluvy o poskytnutí dotácie a predložiť účtovné doklady a dokumentáciu 
k refundácií dotácie. Príjemca sa zaväzuje, že nové vozidlo bude zaradené do jeho majetku  
a zostane v jeho vlastníctve minimálne 2 roky nepretržite od dátumu prvej evidencie vozidla 
na meno príjemcu dotácie. Zároveň sa zaväzuje, že vozidlo ostane v danej lehote v evidencii 
vozidiel SR. 

K refundácií finančných prostriedkov je nutné predložiť účtovné doklady a dokumentáciu 
v nasledovnom rozsahu: 

1A. Úradne overená kópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II (Technický preukaz) 
vydaný príslušným odborom dopravy PZ SR po prihlásení vozidla do evidencie. 

1B. V prípade, ak ide o vozidlo zakúpené v zahraničí, je potrebné predložiť aj úradne 
overenú kópiu odborného posudku o kontrole originality vozidla. 

2A. Kópia faktúry (aj zálohové), ktorá preukazuje zakúpenie vozidla vrátane potvrdenia 
o zaplatení celej kúpnej sumy za vozidlo (napr. výpis z bankového účtu, výpis o platbe 
z internetbankingu).  

2B. V prípade kúpy vozidla na spotrebný úver, je potrebné predložiť kópiu zmluvy  
o spotrebnom úvere, vrátane splátkového kalendára a potvrdenie o úhrade poslednej 
splátky k danému dňu predloženia dokumentácie. 

3.  Kópia platnej havarijnej poistnej zmluvy alebo kópia návrhu havarijnej poistnej 
zmluvy, preukazujúca havarijné poistenie vozidla za účelom krytia škôd (ktoré by mohli 
byť spôsobené dopravnou nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, 
pádom predmetu, alebo stretom so zverou) a doklad preukazujúci uhradenie poistného 
vyplývajúceho zo zmluvy/návrhu zmluvy havarijného poistenia (napr. výpis 
z bankového účtu, výpis o platbe z internetbankingu). 

4. Fotodokumentácia vozidla s označením nálepkou – elektronicky na adresu 
emobility@mhsr.sk (podľa usmernenia nižšie) 

Uvedené doklady a dokumenty je potrebné zaslať listinne na adresu poskytovateľa v jednej 
uzavretej obálke označenej kódom výzvy č. 23140/2019-4210-64696 a nápisom „Neotvárať“ 
– na adresu:  

Odbor priemyselnej politiky 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 212 
 
V prípade potreby môžete byť vyzvaný na predloženie ďalšej dokumentácie v rozsahu, ktoré 
určí poskytovateľ, prípadne kontrolné orgány. 
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USMERNENIE PRE ZACHOVANIE PUBLICITY PROJEKTU 

Príjemca zodpovedá za informovanie verejnosti o tom, že projekt bol realizovaný na základe 

dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Príjemca 

pomoci je povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po celú dobu udržateľnosti 

projektu každé podporené vozidlo formou nálepky, ktorá mu bude doručená spolu so Zmluvou.  

Príjemca obdrží ku každému vozidlu 2 ks nálepiek (rozmer nálepky 250 x 70 mm). Ide o čierny 

a biely variant nálepky na transparentnom podklade. Príjemca si môže zvoliť variant nálepky, 

ktorý mu viac vyhovuje vo vzťahu k lakovaniu karosérie jeho vozidla. Nálepka musí byť 

viditeľná a nesmie splývať s lakovaním a podkladom tej časti vozidla na ktorom je nalepená. 

 
Vzor nálepky - čierny variant 

 

Aby sme v čo najmenšej možnej miere zasahovali do komfortu vlastníka vozidla, nie je striktne 

definované miesto umiestnenia nálepky. Nálepka musí byť umiestnená na vonkajšom dobre 

viditeľnom mieste vozidla po celú dobu udržateľnosti projektu. 

 

 

 

 

 
Návrh umiestnenia nálepky na zadnej časti vozidla 

 

Na preukázanie splnenia podmienky zachovania publicity projektu, príjemca zašle 

poskytovateľovi (MH SR) fotodokumentáciu nového vozidla s dôrazom na toto označenie, 

elektronickou formou na adresu: emobility@mhsr.sk  
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Ako správne nalepiť nálepku (bez bublín) 
 
Pre zachovanie čo najdlhšej životnosti nálepky, odporúčame nalepenie nálepky „mokrým“ 
postupom nasledovne: 
 
1. Povrch pred lepením musí byť odmastený (najlepšie liehom, alebo čistiacim prostriedkom).  
2. Nálepku je vhodné lepiť pri teplote viac ako 10 °C, lepšie tak priľne k povrchu. 
3. Stiahnite zadný papier a nálepku pokropte vodou, ideálne s rozprašovačom.  
4. Taktiež pokropte aj plochu kde sa bude nálepka lepiť. Vďaka vode budete môcť s nálepkou 

pohybovať a nebudú sa tvoriť bubliny.  
5. Položte nálepku na dané miesto a stierkou, alebo nejakou kartou povytláčajte vodu spod 

nálepky.  
6. Pozor, pri silnom stlačení sa stierkou alebo kartou môže poškodiť samotná nálepka, preto 

odporúčame stierku alebo kartu zabaliť do nejakej textílie (napr. mikro-vláknovej utierky). 
7. Po nalepení nálepku 2-3 dni mechanicky nenamáhajte, pokým k lepenému povrchu poriadne 

nepriľne.  
 

Poškodená nálepka 

V prípade ak by počas doby udržateľnosti došlo k porušeniu nálepky v takom rozsahu, že bude 

nutná jej výmena, je potrebné si zabezpečiť vyhotovenie jej  kópie na vlastné náklady podľa 

grafického návrhu ČIERNA, BIELA. 

 

Zelené EVČ 

Od 1.12.2019 je možnosť požiadať o vydanie farebne odlíšených tabuliek s evidenčným číslom  

pre batériové elektrické a plug-in hybridné elektrické vozidlá. Odlíšiteľné označenie takýchto 

vozidiel bude slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia, ktoré sú podrobne 

rozpísané v Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.  

Označenie elektrických vozidiel zelenou EVČ je dobrovoľné. 

Toto opatrenie je nákladovo šetrným a zároveň účinným spôsobom, ako vytvoriť trvalú 

propagáciu elektrických vozidiel. Zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, 

pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa. 

Bližšie informácie o postupe pre vybavenie zelených EVČ nájdete TU. 

 
Vzor zelenej EVČ (zdroj: MINV SR) 

 

Prajeme Vám veľa šťastných kilometrov na Vašom novom elektromobile. 

Tím Emobility 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/J4hywu8t.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/eYGn4ZzH.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/5wuw3LIe.pdf
http://www.minv.sk/?elektro-tec-na-elektromobily-a-plug-in-hybridy

