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Dôvodová správa k bodu č. 21/1
Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie
podľa aktuálnych výziev
Environmentálny fond vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie
na rok 2019 v rámci Oblasti J. Elektromobilita.
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel
s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového, doposiaľ
neevidovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu
danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky). Oprávnené náklady pre činnosť J1:-nákup elektromobilu.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1: 10 000 Eur pri dodržaní
podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany
žiadateľa.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý
je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Udržateľnosť projektu je tri roky odo dňa zaevidovania elektromobilu do majetku žiadateľa.
V čase udržateľnosti projektu nie je možné nadobudnutý elektromobil tretej osobe prenajať,
predať, vypožičať.
Monitorovanie projektu je počas nasledujúcich troch rokov (odo dňa vyplatenia podpory
žiadateľovi), a to prostredníctvom:
-zasielania kópie správy o predpísaných periodických servisných prehliadkach v súlade
s požiadavkami výrobcu,
-informácie o počte najazdených km, účele využitia elektromobilu, čo žiadateľ preukáže
zasielaním kópie knihy jázd v období ročne k 31. 12. alebo do dátumu zaevidovania v majetku
žiadateľa v zmysle vyššie uvedeného bodu 9. a zaslať do 30 dní na adresu Environmentálneho
fondu.
Za účelom preukázania nehospodárskej činnosti/hospodárskej činnosti žiadateľ bude v knihe
jázd uvádzať účel využitia elektromobilu.
Termín na predkladanie žiadostí je do 16.04.2019.
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Podľa skúseností dostupných z iných samospráv dodávateľ batérie do motorového vozidla
garantuje záruku na obdobie 8 rokov alebo 160 000 odjazdených kilometrov. Batérie dodávané
do elektromobilov sú vyrábané tak, aby vydržali 4000 nabíjacích cyklov s priemerným
dojazdom na 200 km. V prípade, ak by sa kapacita batérie znížila pod 80% (úbytok kapacity
o 3 dieliky z 12 dielikov), tak dodávateľ batérie ju vymení za novú.
Predajná cena nového elektromobilu (napr.: NISSAN LEAF) sa pohybuje na úrovni
30 000 Eur. Vzhľadom na predajnú cenu nového elektromobilu by spoluúčasť mesta
predstavovala takmer 2/3 predajnej ceny elektromobilu.
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