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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.02 

 

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) 

 

 

 

Dátum vydania Usmernenia č.02: 13. 12. 2019 

Dátum účinnosti Usmernenia č.02: 13. 12. 2019 

 

 

 

 

 



USMERNENIE č.02 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 minimis1 (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 Výzvy 

2.1.1.  Dotknuté miesto: Bod 3.2 Dátum zverejnenia výzvy, Výzva na predkladanie žiadostí  

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

vozidiel 

a) Pôvodné znenie: 3.2 Dátum zverejnenia výzvy 

b) Nové znenie: 3.2 Dátum vyhlásenia výzvy 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Odstránenie formálneho nedostatku. 

 

2.1.2. Dotknuté miesto:  Bod 3.5 Dátum vyhlásenia výzvy, Výzva na predkladanie žiadostí  

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

vozidiel 

a) Pôvodné znenie: 3.5 Dátum vyhlásenia výzvy 11. 12. 2019 

b) Nové znenie: 3.5 Dátum predkladania žiadostí od 17. 12. 2019 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Zmena časového harmonogramu. 

 

2.1.3 Dotknuté miesto:  Strana 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup  

batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel- poznámka pod čiarou č.3 

a) Pôvodné znenie:  Vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie 

situácia, keď sa z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nemôže schváliť ďalšia žiadosť, 

a preto sa výzva uzavrie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V prípade, ak dopyt 

predložených žiadostí dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu, možnosť elektronickej registrácie žiadostí bude 

dočasne pozastavená v zmysle bodu 5.4.2 Prílohy č. 3 tejto výzvy a poskytovateľ 

bezodkladne zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle 

b) Nové znenie : Vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie 

situácia, keď sa z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nemôže schváliť ďalšia žiadosť, 

a preto sa výzva uzavrie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Zavedenie mechanizmu vytvárania zásobníka žiadateľov,  
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s cieľom zefektívniť systém prideľovania dotácií v zmysle nového znenia Príloha č.3_verzia 

01. 

 

2.1.4. Dotknuté miesto:  Bod 3.11 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

(zdroje ŠR), Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup  batériových 

elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel. 

a) Pôvodné znenie: Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu 

vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR 

b) Nové znenie : Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu 

vyčlenených na výzvu je 6 000 000 EUR 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Navýšenie rozpočtu. 

 

2.1.5. Dotknuté miesto:  Bod 9. Administrácia a schvaľovanie žiadostí, Výzva na predkladanie žiadostí 

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

vozidiel 

a) Pôvodné znenie: Výzva je vyhlásená ako jednokolová a nesúťažná. Riadne a oficiálne 

predložené žiadosti podliehajú: 

a) procesu administratívneho overenia zo strany vykonávateľa (SIEA) (Príloha č. 4) 

v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve;  

b) procesu vyhodnotenia komisiou, zriadenou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 71/2013 

Z. z. ministrom hospodárstva Slovenskej republiky, podľa uvedených kritérií v tejto 

výzve; 

c) procesu ich schválenia/neschválenia zo strany poskytovateľa na základe ich 

vyhodnotenia podľa bodu 9, písm. b).   

b) Nové znenie : Riadne a oficiálne predložené žiadosti podliehajú: 

a) procesu administratívneho overenia zo strany vykonávateľa (SIEA) (Príloha č. 4) 

v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve;  

b) procesu vyhodnotenia komisiou, zriadenou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 71/2013 

Z. z. ministrom hospodárstva Slovenskej republiky, podľa uvedených kritérií v tejto 

výzve. 

c) procesu ich schválenia/neschválenia zo strany poskytovateľa na základe ich 

vyhodnotenia podľa bodu 9, písm. b).   

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Ponechanie možnosti pripraviť viac kôl tejto výzvy.  

2.1.6. Dotknuté miesto: Bod 10.2 Hodnotiace kritériá, aplikované komisiou v procese posudzovania 

žiadostí, Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových 

elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel 

a) Pôvodné znenie: 2.Kritérium – Zdôvodnenie motivácie žiadateľa (max. 300 slov) 

b) Nové znenie: 2.Kritérium – Zdôvodnenie motivácie žiadateľa (max. 500 znakov) 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia: Odstránenie formálneho nedostatku. 

 

2.2. Zmeny v texte Prílohy č. 3 výzvy 

2.2.1. Dotknuté miesto:  Príloha č. 3 - Miesto a spôsob podania žiadostí o poskytnutie dotácie 
               a) Pôvodné znenie:  Pôvodné znenie Prílohy č. 3  

               b) Nové znenie : Pôvodné znenie Prílohy č. 3 sa nahrádza v plnom rozsahu dokumentom   

                    Príloha č.3_verzia 01 
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               c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia :  Zavedenie mechanizmu vytvárania zásobníka žiadateľov,  

s cieľom zefektívniť systém prideľovania dotácií a skrátiť čakaciu dobu pre žiadateľov, ktorí 

vykonali on-line registráciu v čase kedy už kumulatívna výška priebežne vytváraných 

rezervácií dosiahla indikatívnu výšky finančných prostriedkov v zmysle bodu 3.11 výzvy 

 

2.3. Zmeny v texte Prílohy č. 4 výzvy 

2.3.1. Dotknuté miesto: Príloha č. 4 - Proces administratívneho overenia žiadosti zo strany 

vykonávateľa, 9.2.1 Rozsah a spôsob administratívneho overenia zo strany  vykonávateľa 

a) Pôvodné znenie: Každá žiadosť riadne a oficiálne podaná v zmysle bodov 5.8 a 5.9 výzvy 

bude riadne overená na strane vykonávateľa (SIEA) prideleným osobným administrátorom, 

v rozsahu a spôsobom stanovenom príslušnou Prílohou č. 2 výzvy 

b) Nové znenie : Každá žiadosť riadne a oficiálne podaná v zmysle bodov 5.8 a 5.9 Prílohy č. 3 

výzvy bude riadne overená na strane vykonávateľa (SIEA) prideleným osobným 

administrátorom, v rozsahu a spôsobom stanovenom príslušnou Prílohou č. 2 výzvy 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Odstránenie formálneho nedostatku. 

 

2.4. Formálne zmeny, doplnenia a grafické úpravy vo formulároch žiadostí o poskytnutie dotácie pre 

jednotlivé podskupiny žiadateľov* 

2.4.1. Dotknutý formulár : Príloha č. 1.1 Výzvy: Formulár žiadosti so všetkými prílohami pre právnické 

osoby - podnikateľské subjekty bez majetkovej účasti verejnej správy 

a) Popis dotknutého miesta pred zmenou : Bod 3 – Predmet žiadosti, max. počet 40 

editovateľných boxov pre popis vozidiel, na ktoré je požadovaná dotácia.  

b) Popis dotknutého miesta po zmene/ doplnení : Bod 3 – Predmet žiadosti, max. počet 3 

editovateľné boxy pre popis vozidiel, na ktoré je požadovaná dotácia. 

c) Zdôvodnenie zmeny / doplnenia : Úprava počtu editovateľných boxov pre počet vozidiel,  

na ktoré je požadovaná dotácia. Úprava v zmysle nového limitu maximálnej výšky dotácie 

pre tento typ žiadateľov v zmysle Dodatku č.1 výzvy. 

 

3.  ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o DOTÁCIE  

3.1. Usmernenie č.02 a z neho vyplývajúce zmeny a doplnenia sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j.  

od 13. 12. 2019. 

 

3.2. Usmernením č.02 nie sú dotknuté žiadne predložené žiadosti o dotácie, nakoľko v čase 

nadobudnutia účinnosti Usmernenia č.02 nie je možné vykonávať povinné on-line registrácie, 

predchádzajúce riadnemu a oficiálnemu predkladaniu žiadostí o dotácie. 


