FAQ
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
NA PODPORU BUDOVANIA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH ELEKTRICKÝCH
NABÍJACÍCH STANÍC
Kód výzvy:

č.: 18409/2019-4210-36886

1. Kto je v rámci vyššie uvedenej výzvy oprávneným žiadateľom?
Obec, vyšší územný celok (VÚC) a nimi zriadené organizácie.
2. V akej forme predkladá žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých povinných
príloh?
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) spolu so všetkými prílohami
vykonávateľovi iba v elektronickej forme.
Žiadateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh k žiadosti (originály
príloh, resp. overené kópie dokumentov), prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa
zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým
podpisom,
alebo
kvalifikovaným
elektronickým
podpisom
s mandátnym
certifikátom,
alebo
kvalifikovanou
elektronickou
pečaťou.
Do predmetu správy je potrebné uviesť kód výzvy, t. j. č.: 18409/2019-4210-36886. Rozhodujúcim
dátumom zaregistrovania žiadosti je dátum uloženia do schránky.
3. Je možné v prípade technických príčin elektronickej schránky vykonávateľa predložiť všetky
povinné prílohy v listinnej forme? Do koľkých pracovných dní je žiadateľ povinný v takomto
prípade predložiť vykonávateľovi všetky povinné prílohy?
V prípade, ak nie je z technických príčin možné predložiť všetky povinné prílohy prostredníctvom
elektronickej schránky vykonávateľa, žiadateľ je povinný predložiť vykonávateľovi
do 3 pracovných dní od zaslania žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa
všetky povinné prílohy v listinnej forme (originály príloh, resp. overené kópie dokumentov)
v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve.
Uzavretú obálku s povinnými prílohami je potrebné označiť názvom: Kód výzvy
č.: 18409/2019-4210-36886 – neotvárať. Žiadateľom zároveň odporúčame predložiť dané prílohy
aj na CD nosiči alebo USB kľúči.
4. Ako bude postupovať vykonávateľ, v prípade, ak žiadateľ nepredloží do 3 pracovných dní
od zaslania žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa všetky povinné
prílohy v listinnej forme (originály príloh, resp. overené kópie dokumentov)?
V prípade ak, žiadateľ nepredloží vykonávateľovi všetky povinné prílohy do 3 pracovných dní
v listinnej forme od predloženia žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa,
v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve1, bude z ďalšieho procesu následne vylúčený.
5. Môže žiadateľ prekročiť stanovené minimálne technické požiadavky, tzn. môže postaviť viac
nabíjacích staníc v rámci prekladaného projektu?
Žiadateľ môže prekročiť stanovené minimálne technické požiadavky, tzn. môže postaviť viac nabíjacích
staníc v rámci predkladaného projektu. Na jednu žiadosť – projekt je možné poskytnúť maximálne
5 000 EUR.
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Žiadosť musí byť doručená včas, a to najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, resp. lehoty určenej
na predkladanie žiadostí vo výzve.
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6. Koľko žiadostí je možné predložiť v rámci tejto výzvy?
V rámci predmetnej výzvy je možné predložiť len jednu žiadosť.
7. V akom prípade predkladá žiadateľ vykonávateľovi doklad o ohlásení stavby príslušnému
stavebnému úradu alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o ohlásení stavby príslušnému
stavebnému úradu alebo právoplatné povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie) vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie?
Žiadateľ musí disponovať dokladom o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne
osvedčenou kópiou dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
V zmysle § 57 ods. 2. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie
práce ohlásené podľa § 57 ods. 1 predmetného zákona len na základe písomného oznámenia stavebného
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
Žiadateľ musí disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
povoľovací orgánom (napr. stavebné povolenie) vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov2.
8. Podmienka zákazu predloženia tej istej žiadosti v prípade neukončenia schvaľovacieho
procesu (Príloha č. 2 – Podmienky poskytnutia dotácie, bod 22).
Žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť žiadosť v rámci výzvy v prípade, ak žiadosť s rovnakým
predmetom projektu už bola schválená v rámci tejto alebo inej výzvy, alebo ak schvaľovanie žiadosti
s rovnakým predmetom projektu ešte nebolo ukončené vydaním Oznámenia o schválení dotácie a stále
prebieha konanie o predmetnej žiadosti.
Žiadosť s identickým predmetom projektu, t. z. projekt zameraný na výstavbu, prestavbu
a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v zmysle § 8b ods. 2 zákona
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, toho istého žiadateľa,
nemožno predkladať opakovane (ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí s identickým predmetom
projektu v rámci tejto výzvy, tieto opakované žiadosti nebudú akceptované). Zmena názvu projektu,
poprípade iné technické špecifikácie projektu sa nepovažujú za zmenu v predmete projektu a teda sa na
tieto opakované žiadosti vzťahuje vyššie spomínané ustanovenie (bod 22., príloha č. 2 výzvy).
9. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu (Príloha č. 2 – Podmienky
poskytnutia dotácie, bod 19).
Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť
na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové
zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a dotácie.
Forma preukázania: Uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho zastupiteľstva/mestského
zastupiteľstva/VÚC o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti. Predmetné uznesenie musí obsahovať
súhrnné údaje zadefinované v bode 19, prílohy č. 2 výzvy.
Ustanovenie výzvy presne špecifikuje spôsob preukázania splnenia tejto podmienky od ktorého nie je
možné sa odchýliť, nakoľko ide o povinnú prílohu. To znamená, že povinnú prílohu, t. j. Uznesenie
zastupiteľstva obce/miestneho zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC o tom, že schvaľuje
predloženie žiadosti je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie.
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Link na zákon: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50.
2

10. Kde nájdem podrobnejšie informácie o predkladaní žiadostí prostredníctvom elektronickej
schránky zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy?
Podrobnejšie informácie o predkladaní žiadostí prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej
v rámci Ústredného portálu verejnej správy, ktoré musia byť autorizované kvalifikovaným
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná
elektronická
časová
pečiatka,
sú
dostupné
na
webovom
sídle:
https://www.slovensko.sk/sk/faq/_vykon-verejnej-moci-organy-ve.
Žiadateľ je taktiež povinný postupovať 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).
11. Sú výdavky spojené s údržbou a prevádzkovaním elektrostanice počas doby udržateľnosti
(5 rokov) projektu oprávnenými výdavkami?
Údržba nabíjacej stanice/prevádzkové náklady nie sú oprávnené výdavky.
12. Môže elektrostanica (ES) generovať príjem? Ako je možné nastaviť cenu za nabíjanie? Ako
mesto nemáme licenciu na predaj elektrickej energie. Je možné do ceny pre zákazníka zahrnúť
aj poplatok za správu aplikácie/softvéru, ktorá Mestu vznikne v súvislosti realizáciou
projektu?
Prevádzkovanie ES môže generovať príjmy.
Nastavenie ceny za nabíjanie je záležitosť prevádzkovateľa a nie je regulovaná. Do ceny si môže zahrnúť
všetky náklady, ktoré mu vzniknú a príslušnú mieru zisku.
Prevádzkovanie elektrických nabíjacích staníc nie je podnikanie v energetike. Dávame do pozornosti
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného
uvádza v § 4 ods. 5 podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie
nabíjania elektrických vozidiel. Zároveň pripomíname, že na základe zmluvného vzťahu môže byť
nabíjacia stanica spravovaná iným podnikateľským subjektom.
13. Je licencia na SW oprávnený výdavok?
Áno.
14. Je podmienkou, aby nabíjacia stanica bola typ: samostatne stojaca alebo nástenná AC
stojanová nabíjacia stanica alebo stanica typu „wallbox“ s výstupným výkonom > 2x 11 kW?
Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica musí spĺňať minimálne technické a stavebné požiadavky
definované v prílohe č. 2. výzvy, bode 15. Oprávnenosť realizácie projektu.
Môže ísť o 1 wallbox/stojanovú nabíjačku s 2 konektormi, resp. môže ísť o 2 wallboxy (napr.
na opačnom konci mesta), s definovaným výstupným výkonom.
15. Ak mesto požiada o dotáciu na nabíjaciu stanicu a zároveň ďalší subjekt, ktorý je v zriadení
predmetného mesta taktiež požiada o dotáciu, budú obe žiadosti akceptované?
Každá žiadosť je viazaná na konkrétneho žiadateľa (napr. na jeho IČO), takže áno bude.
16. Existuje nejaká vzorová žiadosť, resp. návod ako správne vyplniť žiadosť?
Nie, neexistuje žiadna vzorová žiadosť. Na webovom sídle MH SR sú zverejnené FAQ-y, kde žiadateľ
nájde relevantné informácie k výzve. V prípade, ak žiadateľ nenájde odpoveď na svoje otázky súvisiace
s prípravou žiadosti vo výzve, resp. v dokumentoch na ktoré sa výzva odvoláva, alebo
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vo zverejnených FAQ, má možnosť obrátiť sa priamo na zamestnancov vykonávateľa. Blokovú schému
pripojenia Vám poskytne každý dodávateľ.
17. Ako si nastaviť zmluvu s prevádzkovateľom medzinárodných roamingových platforiem?
Zabezpečenie pripojenia ES do roamingovej paltformy môže byť na základe zmluvy
s prevádzkovateľom. Oprávneným nákladom je v tomto prípade napríklad obstaranie softvéru, alebo
časovej licencie na softvér, ktorý môže byť určený na správu nabíjacej stanice a/alebo aj na prevádzku
v rámci roamingovej platformy. Oprávnené výdavky sú zároveň také, ktoré vzniknú v období od podania
žiadosti do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. Nemôže ísť o mesačné prevádzkové náklady, ale
o jednorazový balík služby napr. na dobu 5 rokov.
18. Aké sú spôsoby platenia za nabíjanie? Bude možnosť platby platobnou kartou fyzicky
na mieste?
Ide o implementáciu oboch štandardných platobných spôsobov:
a) tzv. ad-hoc payment systému umožňujúci platbu za službu aj neregistrovaným zákazníkom;
b) tzv. membership payment pre registrovaných zákazníkov poskytovateľa služby.
Platba platobnou kartou sa v súčasnosti nepreferuje vzhľadom na potrebu tlače daňového dokladu,
čo POS terminál na platbu kartou neumožňuje. Z tohto dôvodu sa využíva platba prostredníctvom
platobných portálov prevádzkovateľov ES.
19. Sú oprávnené len nabíjacie stanice pre automobily? Nemôžu sa na staniciach nabíjať aj
elektro bicykle?
Pokiaľ nabíjacia stanica splní minimálne technické a stavebné požiadavky definované vo výzve,
akákoľvek „upgrade“ funkcia/služba ju nevylučuje z podpory.
20. Je projektová dokumentácia oprávneným výdavkom?
Projektová dokumentácie nie je oprávneným výdavkom.
21. Sú výdavky oprávnené pred podaním alebo po podaní žiadosti?
Oprávnenými výdavkami sú len výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie oprávneného projektu
po podaní žiadosti a v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými vo výzve.
Oprávnené výdavky musia byť preukázateľné originálmi dokladov (napr. účtovné doklady, výpisy
z účtov a pod.), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve príjemcu pomoci a sprievodnou dokumentáciou
(cenové ponuky a pod.).
22. Je oprávneným výdavkom v rozpočte využívanie softvéru určeného na prevádzku
v medzinárodnej sieti staníc počas obdobia udržateľnosti projektu ako samostatná položka
rozpočtu v rámci udržateľnosti projektu (napr. 600,-€ s DPH pri celkovom rozpočte 5 000,-€
s DPH)?
Takto definovaná položka je oprávneným výdavkom. Obstaraný softvér môže byť určený na správu
nabíjacej stanice a/alebo aj na prevádzku v rámci roamingovej platformy. Oprávnené výdavky sú
zároveň také, ktoré vzniknú v období od podania žiadosti do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. Nemôže
ísť teda o mesačné prevádzkové náklady, ale ako jednorazový balík služby.
23. Musí žiadateľ splniť nejaké merateľné ukazovatele?
Žiadateľ musí splniť nasledovné 3 merateľné ukazovatele:
a) Výstavba, prestavba alebo rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, ktorá spĺňa minimálne
technické a stavebné požiadavky definované vo výzve.
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b) Napojenie tejto stanice na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem (napríklad Hubject,
Ladenetz, Gireve a iné) najneskôr do 3 mesiacov od uvedenia stanice do prevádzky.
c) Zabezpečenie udržateľnosti projektu žiadateľom po dobu 5 rokov od uvedenia verejne prístupnej
nabíjacej stanice do prevádzky, pričom počas tejto doby je možné vykonať výmenu nabíjacej stanice
za účelom zvýšenia nabíjacieho výkonu a/alebo nových funkcionalít.
Dané 3 merateľné ukazovatele sa žiadateľ zaväzuje splniť prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí dotácie
(Článok IV. Povinnosti príjemcu).
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že príjemca je zároveň povinný predložiť v zmysle výzvy
Potvrdenie o pripojení a prevádzkovaní stanice a každoročne, po dobu 5 rokov, odovzdávať
poskytovateľovi Správu o využívaní stanice.
Správa o využívaní stanice musí obsahovať informácie o nabíjacej stanici a jej využívaní za príslušný
kalendárny rok, t. j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba na jedno
nabitie, priemerná dĺžka jedného nabíjacieho cyklu.
Monitorovacia správa sa predkladá vždy za obdobie do 31.12. predchádzajúceho roku. Termín
predloženia monitorovacej správy bude určený v Zmluve o poskytnutí dotácie, resp. ho určí MH SR v
dostatočnom časovom predstihu.
24. V prípade, ak by žiadateľ nesplnil v rámci merateľných ukazovateľov, podmienku č. 3,
t. j. zabezpečenie udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov od uvedenia nabíjacej stanice
do prevádzky, bude mu následne vyplatená dotácia vo forme refundácie?
V zmysle Zmluvy o poskytnutie dotácie, je žiadateľ povinný splniť všetky 3 merateľné ukazovatele.
V prípade, ak nesplní daný merateľný ukazovateľ, je povinný vrátiť dotáciu.
Vzor Zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnený
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Cz5CUoEG.pdf.

na

webovom

sídle

poskytovateľa:

25. Je v rámci udržateľnosti projektu žiadateľom po dobu 5 rokov od uvedenia verejne prístupnej
nabíjacej stanice do prevádzky, možné vykonať výmenu nielen AC, ale aj DC nabíjacej stanice
za účelom zvýšenia nabíjacieho výkonu a/alebo nových funkcionalít?
Je možné vymeniť AC nabíjaciu stanicu za DC s väčším výkonom, avšak musia byť zachované
minimálne technické požiadavky v rozsahu:
- počet nabíjacích konektorov;
- autentifikácia zákazníka;
- komunikácia s back-end systémom;
- parkovanie;
- roamning;
- spôsoby platenia za nabíjanie.
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