MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.04.2018

Materiál č. 5 b)

Návrh
na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt
„Podpora elektromobility v meste Bardejov“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ

-

Spracovateľ:
Ing. Ján Novotný, Ing. Zuzana Graveczová
- referát prípravy a admin. grant. projektov
Spravodajca:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Prerokované:
- na porade primátora dňa 09.04.2018
- v mestskej rade dňa 26.04.2018

Prizvať:

V Bardejove 23.04.2018

text uznesenia podľa prílohy č.1.

Dôvodová správa
Environmentálny fond (ďalej len „EF“) každoročne do 30. júna zverejňuje na svojom
webovom sídle Špecifikáciu činností, na ktoré môže príslušný žiadateľ žiadať dotáciu prostredníctvom
žiadosti o podporu formou dotácie. Na návrh Rady EF môže EF túto zverejnenú špecifikáciu činností
rozšíriť o nové činnosti, ktoré EF do siedmich dní zverejní na svojom webovom sídle. Dňa 19. 03.
2018 bolo na webovom sídle EF zverejnené rozšírenie špecifikácie činností o podpory formou dotácie
pre rok 2018 pre činnosť J1: Podpora elektromobility.
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 neregistrovaného vozidla v Slovenskej
republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je
autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).
Elektromobilom na účely tejto činnosti J1 sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1
typu BEV (batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od
18 kW do 150 kW vrátane. Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami
na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre
stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie
vodiča. Do kategórie N1 patria vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
neprevyšujúcou 3 500 kg.
Elektromobil bude využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom
záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s:
- obecným/mestským úradom, - základnou alebo materskou školou, predškolským zariadením,
t.j. vzdelávanie, ktoré je organizované vo verejných zariadeniach v rámci vnútroštátneho
systému vzdelávania, ktoré je financované štátom a štát nad ním vykonáva dohľad, - mestskou
políciou, -domom smútku, - požiarnou zbrojnicou, - domovom dôchodcov, - centrom voľného
času, knižnicou, informačným centrom, - telovýchovnou jednotou (ak ide o amatérsky šport).
Oprávnení žiadatelia pre činnosť J1:
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj - v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
Maximálna výška podpory formou dotácie v činnosti je 30 000,00 EUR.
Maximálna miera podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu, ktorý je predmetom žiadosti.
Podpora bude vyplatená až po realizácii projektu po predložení všetkých potrebných dokladov o
nákupe (originály účtovných dokladov), dodaní vozidla, dokladu o registrácii vozidla.
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,
požičať.
Základnou podmienkou pre uchádzanie sa o poskytnutie podpory z EF je predloženie Žiadosti o
poskytnutie podpory vrátane požadovaných príloh. Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote
do 02. 05. 2018 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne EF,
nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.
Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť a iba na jeden elektromobil.
Mesto Bardejov do termínu uzávierky pripravuje projekt s názvom „Podpora

elektromobility v meste Bardejov“.
Cieľom projektu je zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom
nákupu elektromobilu, ktorý bude využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo
verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií Mestského úradu v Bardejove.
o Celkové predpokladané náklady: 33 180,- €
o Požadovaná dotácia: 30 000,- €

Návrh na uznesenie

Príloha č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018
na činnosť J1: Podpora elektromobility s názvom projektu „Podpora elektromobility v
meste Bardejov“;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 180,- EUR t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
(33 180,- EUR) a poskytnutej dotácie (30 000,- EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácii;
d) zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

