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Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania
verejne prístupných nabíjacích staníc
kód výzvy: 11378/2020-4210-52028

Otázky z webinára
Je v rámci výzvy podľa bodu 3.5 Oprávnené projekty oprávneným územím celé územie Slovenskej
republiky?
Nie, pre oprávnené projekty podľa bodu 3.5 písm. d) a e) tejto výzvy sú oprávneným územím iba okresné
mestá a sídla samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Rozpočet s výkazom výmer vypracovaný autorizovanou osobou má byť s DPH alebo bez DPH?
V rozpočte s výkazom výmer je nutné uvádzať hodnoty s DPH.

Môže žiadateľ uviesť aj iný výstupný výkon stanice, alebo musí uviesť ten výstupný výkon, ktorý je
definovaný v minimálnych technických a stavebných požiadavkách pre jeden nabíjací bod?
Žiadateľ musí uviesť výstupný výkon stanice, ktorý je definovaný v minimálnych technických
a stavebných požiadavkách pre jeden nabíjací bod, t. j. pri AC nabíjacích staniciach ≥ 11 kW a pri DC
nabíjacích staniciach ≤ 25 kW.

Minimálna dotácia je pre 2 nabíjacie body. Je podmienkou, aby tieto 2 nabíjacie body boli fyzicky na
1 stanici? Alebo môže ísť o dve fyzicky oddelené stanice/wallboxy, pričom každá má 1 nabíjací bod?
Uvedené riešenie je oprávnené, a teda vo všeobecnosti platí, že v rámci projektov môžu byť jednotlivé
nabíjacie body fyzicky oddelené.
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O koľko lokalít môže žiadať samospráva a aká je najvyššia výška dotácie?
Samospráva môže žiadať o jednu lokalitu, pričom najvyššia výška dotácie je 18 000 EUR.

Poskytnutie údajov potrebných pre výpis z registra trestov GP je za fyzické alebo právnické osoby?
Žiadateľ predkladá údaje potrebné na výpis z registra trestov GP za fyzické osoby, pričom musí
predmetné údaje predložiť za všetkých štatutárov firmy, ako aj členov dozornej rady.

Vzhľadom na danú situáciu ohľadom COVID-19, môže príslušný inšpektorát práce a príslušný
okresný súd zaslať dané potvrdenia do 30 pracovných dní. Musí žiadateľ predložiť dané potvrdenia
spolu so žiadosťou?
Áno, žiadateľ musí predložiť potvrdenia spolu so žiadosťou, keďže sú to povinné prílohy. V prípade, ak
žiadateľ žiadal vyššie uvedené úrady o originál potvrdení a tie ho informovali, že mu budú doručené do
30 pracovných dní, je potrebné predložiť žiadosť spolu s potvrdeniami príslušného inšpektorátu práce
a príslušného okresného súdu, že žiadateľ o tieto potvrdenia žiadal. Akonáhle bude žiadateľ disponovať
predmetnými potvrdeniami, je povinný ich bezodkladne predložiť SIEA. V prípade, ak by žiadateľ čakal
viac ako 30 pracovných dní, je povinný informovať SIEA o danej skutočnosti prostredníctvom e-mailu:
stanice@siea.gov.sk.

V rámci tejto výzvy budú bodovo zvýhodnené projekty s projektovou prípravou inžinierskych sietí na
vybudovanie ďalších nabíjacích bodov v budúcnosti v danom mieste realizácie projektu (Komisia,
kritérium pre hodnotenie a výber projektov, hodnotiace kritérium č. 4.), čo sa pod tým myslí?
Ide najmä o prípravu elektrických rozvodov pre budúce zapojenie ďalších nabíjacích bodov v rámci
lokality, ale napr. aj o vybudovanie, resp. výmenu trafostanice. V prípade prípravy inžinierskych sietí
môže žiadateľ v rámci hodnotiaceho kritéria č. 4 získať body navyše, avšak je predpoklad nárastu
oprávnených nákladov na projekt, čo môže mať za následok nižšie bodové hodnotenie v rámci
hodnotiaceho kritéria č. 1.

V rámci tejto výzvy budú bodovo zvýhodnení žiadatelia, ktorí vlastnia, využívajú, alebo
preukázateľne v blízkej dobe budú vlastniť alebo využívať elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1
(Komisia, kritérium pre hodnotenie a výber projektov, hodnotiace kritérium č. 5.). Platí táto
podmienka len elektromobily alebo aj pre plug-in hybridy?
Podmienka platí aj pre plug-in hybridy.
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