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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.03 

 

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.02) 
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USMERNENIE č.03 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. 

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 minimis (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 Prílohy č. 5 výzvy 

2.1.1.  Dotknuté miesto: Bod 5 Podmienka poistenia vozidla, časť Forma preukázania splnenia 

podmienky žiadateľom/ Spôsob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovateľa. 

a) Pôvodné znenie: Spôsob preukázania: Overená kópia platnej poistnej zmluvy. Spôsob 

overenia: Neoveruje sa. 

b) Nové znenie: Spôsob preukázania: Overená kópia platnej poistnej zmluvy alebo kópia 

návrhu poistnej zmluvy. Doklad preukazujúci uhradenie poistného vyplývajúceho  

zo zmluvy/návrhu zmluvy (napr. výpis z internetbankingu). Spôsob overenia: Neoveruje sa. 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Nemožnosť úradného overenia návrhov zmlúv, ktoré boli 

uzatvorené elektronicky.  

 

2.2. Zmeny v texte Zmluvy o poskytnutí dotácie 

2.2.1.  Dotknuté miesto : Čl. IV bod 4 Vzoru zmluvy o poskytnutie dotácie (platí pre oba zverejnené 

vzory) 

a) Pôvodné znenie: Príjemca sa zaväzuje havarijne poistiť vozidlo po dobu 2 rokov, na ktoré 

mu bola poskytnutá dotácia za účelom krytia škôd, ktoré by mohli byť spôsobené 

dopravnou nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu, 

alebo stretom so zverou. Na preukázanie splnenia tejto podmienky, príjemca zašle 

poskytovateľovi úradne overenú kópiu platnej havarijnej poistnej zmluvy k novému vozidlu, 

ktoré je predmetom tejto Zmluvy spolu s prílohami vyplývajúcimi z bodu 2 a 3 tohto článku. 

b) Nové znenie: Príjemca sa zaväzuje havarijne poistiť vozidlo po dobu 2 rokov, na ktoré mu 

bola poskytnutá dotácia za účelom krytia škôd, ktoré by mohli byť spôsobené dopravnou 

nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu, alebo 

stretom so zverou. Na preukázanie splnenia tejto podmienky, príjemca zašle 

poskytovateľovi úradne overenú kópiu platnej havarijnej poistnej zmluvy alebo kópiu 

návrhu poistnej zmluvy k novému vozidlu, ktoré je predmetom tejto Zmluvy a doklad 

preukazujúci uhradenie poistného vyplývajúceho zo zmluvy/návrhu zmluvy havarijného 

poistenia spolu s prílohami vyplývajúcimi z bodu 2 a 3 tohto článku.  
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c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Nemožnosť úradného overenia návrhov zmlúv, ktoré boli 

uzatvorené elektronicky.  

 

3.  ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o DOTÁCIE  

3.1. Usmernenie č.03 a z neho vyplývajúce zmeny a doplnenia sú účinné odo dňa zverejnenia,  

t. j. od 21. 05. 2020. 


