Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc
Dátum doručenia žiadosti:
(miesto pre úradný záznam)

Údaje o žiadateľovi
Žiadateľ
(názov)

Adresa sídla žiadateľa
(ulica, číslo, PSČ, obec)

Právna forma žiadateľa
Veľkosť podniku1
IČO
Číslo registrácie IČ DPH
Bankové spojenie
(IBAN)

Kontaktná osoba
(meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail)

Údaje o štatutárnom orgáne2
Priezvisko, meno, titul
Funkcia
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska

Údaje o projekte
Názov projektu
Stručný opis projektu3
) Uvedie sa veľkosť podniku podľa definície MSP – príloha č. 1 Schémy na podporu budovania infraštruktúry
pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis), DM – 6/2019.
2
) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzických osôb v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z.
3
) V stručnej forme sa uvedú základné údaje o projekte, či ide o výstavbu/prestavbu/rekonštrukciu verejne
prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, predpokladaný výber lokality, zdôvodnenie, prečo je vhodné
projekt realizovať. Uvedú sa hlavné položky pre identifikáciu oprávnených výdavkov vrátane ich ocenenia,
technická špecifikácia zvolenej technológie, opis zvoleného postupu verejného obstarávania.
1
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Harmonogram projektu
(opis časového priebehu realizácie projektu)

Celkový rozpočet (EUR)
z toho:
Oprávnené náklady
Vlastné zdroje (EUR)
Suma požadovanej dotácie (EUR)

Minimálne technické a stavebné
požiadavky
Charakteristika nabíjacej stanice Žiadateľ uvedie či ide o samostatne stojacu alebo nástennú,
verejne prístupnú nabíjaciu stanicu.

Typ stanice Žiadateľ uvedie či ide o AC stojanovú stanicu alebo stanicu
typu „wallbox“.

Počet a typ nabíjacích konektorov Žiadateľ uvedie či ide o 2x Typ 2 (Mennekes, podľa normy
IEC 62196) variant zásuvka, alebo nabíjací kábel.

Výstupný výkon stanice Žiadateľ uvedie o aký výkon ide, t. j. ˃ 2x 11 kW.
Autentifikácia zákazníka4 Žiadateľ uvedie autentifikáciu zákazníka v zmysle poznámky
pod čiarou č. 3).

Komunikácia s back-end systémom Žiadateľ uvedie o komunikáciu s back-end systémom ide, t. j.
GSM s podpora 3G siete a podpora protokolu OCPP 1.6 s
možnosťou aktualizácie na vyššie verzie.

Parkovanie Žiadateľ uvedie koľko je vyhradených parkovacích miest
prislúchajúcich k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným
a zvislým dopravným značením (minimálne 1, odporúčané
2).

4

) RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách
MIFAREDESFire a pod., alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za
nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná
debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia
nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet, alebo
autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu.
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Roaming Žiadateľ uvedie, na ktorú medzinárodnú platformu bude

stanica napojená do troch mesiacov od uvedenia stanice
do prevádzky (platformy s viac 80 prevádzkovateľmi
v Európe, napr. Hubject, Ladenetz, Gireve a iné.

Správa o využívaní stanice5
Spôsoby platenia za nabíjanie Žiadateľ uvedie oba štandardné platobné spôsoby, t.j. tzv.
ad hoc payment systému, umožňujúce platbu za službu aj
neregistrovaným zákazníkom (nediskriminačný prístup)
a tzv. membership payment pre registrovaných zákazníkov
poskytovateľa služby.

č. Žiadateľ prikladá k žiadosti nasledovné prílohy
1. Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nie je
dlžníkom na daniach, nie staršie ako 3 mesiace.
2. Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nie staršie ako
3 mesiace.
3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na sociálnom poistení a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace.
4. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že žiadateľ nie je ku dňu
predloženia žiadosti v konkurze či v reštrukturalizácii alebo nebol voči
nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3
mesiace (ak nejde o obec/VÚC).
5. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie
staršie ako 3 mesiace.
6. Rozpočet projektu s výkazom výmeru na jednotlivé stavebné objekty,
vypracovaný autorizovanou osobou alebo čestné vyhlásenie
o dodatočnom predložení rozpočtu projektu, vypracovaný
autorizovanou osobou s uvedenou lehotou predloženia rozpočtu, ak
žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby.
7. Doklad o ohlásení stavby alebo úradne osvedčená kópia dokladu
o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
8. Právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie
o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia
s uvedením lehoty jeho predloženia.
9. Ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy, predloží stavebník
doklad, ktorým preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe
iné právo alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať
zmenu stavby alebo stavebné úpravy.
5

(áno/nie)

) 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.
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č. Žiadateľ prikladá k žiadosti nasledovné prílohy
9. Doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne
osvedčenú kópiu dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému
úradu.
10. Čestné vyhlásenie žiadateľa (je súčasťou žiadosti).
11 Výpis registra trestov PO/FO6.
12. Vyhlásenie žiadateľa o prijímaní pomoci de minimis za posledné
3 fiškálne roky (je súčasťou žiadosti).
13. Splnomocnenie v prípade osoby konajúcej v mene štatutárneho orgánu
(ak je relevantné).
14. Uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho zastupiteľstva/mestského
zastupiteľstva/VÚC o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti.

(áno/nie)

V ________________________ dňa ___. ___. 2019

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu

) Výpis z registra trestov FO bude realizovaný na základe poskytnutých údajov zo strany žiadateľa
prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Údaje potrebné
na vydanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sú:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene
priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej
v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
6
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Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
Súhlasím so spracovaním, zverejnením a poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely
podania a posúdenia žiadosti, poskytnutia dotácie, zverejnenia údajov v súlade so zákonom
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

V ________________________ dňa ___. ___. 2019

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu
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Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný, štatutárny orgán žiadateľa, čestne vyhlasujem, že:
-

-

-

-

-

-

-

7
8

všetky údaje uvedené žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) vrátane príloh
k žiadosti sú úplné, pravdivé a preukázateľné;
ako žiadateľ mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
voči mne, ako žiadateľovi, nie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia7;
ako žiadateľ nie som v nútenej správe podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
ako žiadateľ som nezačal práce na projekte pred predložením žiadosti8;
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne nepredložil rozpočet projektu, vypracovaný
autorizovanou osobou, ako žiadateľ tak vykonám v stanovenej lehote v zmysle výzvy;
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne nepredložil právoplatné stavebné
povolenie, ako žiadateľ tak vykonám v stanovenej lehote v zmysle výzvy;
nepožadujem na realizáciu aktivít projektu v rámci žiadosti dotáciu, príspevok, grant
alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaná dotácia, a ktorá by predstavovala
dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných
rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov
alebo zdrojov EÚ. Som si vedomý povinnosti dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu
kumulácie pomoci uvedené v schéme a v právnych aktoch EÚ;
ako žiadateľovi mi v súvislosti s projektom nebola poskytnutá iná minimálna pomoc;
ako žiadateľovi mi v súvislosti s projektom nebola poskytnutá iná štátna pomoc, ktorou
by prišlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenej žiadosti;
ako žiadateľ nevykonávam hospodársku činnosť v odvetviach hospodárstva, na ktoré
sa schéma nevzťahuje. Ak v takýchto odvetviach podnikám, preukážem navyše splnenie
podmienky uvedenej v článku G), bode 3 schémy;
ako žiadateľ nepatrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik.
V prípade, že podnik patrí do skupiny podnikov, predložím navyše údaje o prijatej
pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré tvoria jediný
podnik;
ako žiadateľovi sa voči mne neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
ako žiadateľ súhlasím s poskytnutím údajov uvedených v žiadosti a prílohách
oprávneným kontrolným orgánom, na kontrolu účelovosti vynaložených finančných
prostriedkov;
ako žiadateľ budem realizovať projekt podľa predloženej žiadosti;
ako žiadateľ zabezpečím udržateľnosť projektu 5 rokov po ukončení realizácie projektu
(uvedení do prevádzky);

) Ak nejde o obec/VÚC.
) Za začiatok realizácie projektu sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k vystaveniu prvej písomnej objednávky
pre dodávateľa, alebo nadobudnutiu účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak nebola vystavená
objednávka v súvislosti s oprávnenými výdavkami projektu alebo činnosť, na základe ktorej je začiatok realizácie
projektu nezvratný, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane ako prvá.
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-

-

ako žiadateľ nie som 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;
projekt, ktorý je predmetom mojej žiadosti, splní časovú oprávnenosť realizácie
projektu, t. j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie projektu stanovenú na 6 mesiacov;
som si vedomý následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto čestného
vyhlásenia, najmä možného postihu všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
sa na túto oblasť vzťahujú a vedúce k neschváleniu žiadosti o poskytnutie dotácie
a/alebo neuzavretiu zmluvy o poskytnutie dotácie.

V ________________________ dňa ___. ___. 2019

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu
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Vyhlásenie žiadateľa o prijímaní pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov
Uviesť údaje o pomoci de minimis poskytnutej cieľovému subjektu (prijímajúcemu pomoc podľa schémy DM – 6/2019) a všetkým subjektom, ktoré spolu s ním tvoria „jediný podnik“,
tak ako je definovaný v článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis.

Obchodné meno

IČO/DIČ

Dátum poskytnutia

Názov pomoci

Poskytovateľ

Výška pomoci

Poznámky

V ________________________ dňa ___. ___. 2019

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu
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Vysvetlivky:
Dátum poskytnutia: uviesť dátum poskytnutia pomoci, t. j. termín, kedy vznikol právny nárok na poskytnutie pomoci (napr. dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie a to bez ohľadu na dátum reálneho čerpania pomoci.
Názov pomoci: uviesť označenie schémy pomoci de minimis (názov a číslo), ak bola pomoc poskytnutá na základe schémy.
Poskytovateľ: uviesť názov a adresu poskytovateľa; v prípade, že je pomoc realizovaná prostredníctvom ďalšieho subjektu (ako napr. vykonávateľ) doplniť názov, adresu a jeho
postavenie (vykonávateľ, sprostredkovateľ a pod.).
Výška pomoci: uviesť výšku poskytnutej minimálnej pomoci v EUR, t. j. v prípade, že:
a) vznikol právny nárok (napr. zmluva o poskytnutí dotácie nadobudla účinnosť), ale samotnému plneniu nedošlo, pomoc ešte nebola čerpaná, resp. poskytovanie pomoci stále
prebieha, uviesť výšku právneho nároku,
b) poskytovanie danej pomoci už bolo ukončené (grant poskytnutý a nebude sa v rámci danej pomoci ďalej poskytovať, úver dočerpaný a pod.), celkovú výšku skutočne poskytnutej
pomoci.
V prípade, že pomoc nebola poskytnutá formou grantu alebo bola poskytnutá vo viacerých splátkach, uvádza sa ako ekvivalent hrubého grantu.
Poznámky: uviesť ďalšie informácie potrebné k vyhodnoteniu kumulácie pomoci, ako napr. poskytovanie danej pomoci stále prebieha, poskytovanie pomoci bolo ukončené.
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