
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke Výzvu na predloženie 
žiadostí o poskytnutie podpory formou  dotácie na činnosť J1: Podpora 
elektromobility v zmysle v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších právnych 
predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa uvedený zákon vydáva (ďalej len 
„dotácia“).  
 

II. Osobitná časť 

Environmentálny fond, ktorého správu vykonáva Ministerstvo životného prostredia 
SR, a ktorý je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo 
udržateľného rozvoja zverejnil na svojom webovom sídle dňa 19.3.2018 rozšírenie 
špecifikácie činností o podpory formou dotácie pre rok 2018 (výzvu) na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť J1: Podpora 
elektromobility. 

V zmysle výzvy, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi pre činnosť J1 obce 
a samosprávne kraje, je Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle § 1 zákona č. 
302/2001 Z.z. o samosprávne vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov oprávneným žiadateľom. 

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 SR, ktorého parametre garantuje 
zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR).  

Cieľom predkladaného projektu bude nákup nového elektromobilu pre Športové 
gymnázium, Staničná 6, 911 05 Trenčín a bude využívaný výlučne na činnosti 
nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií. 
Termín na predkladanie žiadosti o dotáciu je 2.5.2018. Výsledkom schvaľovacieho 
procesu bude rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu, na základe ktorého bude uzatvorená 
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie.  

V prvej etape bude projekt financovaný z vlastných prostriedkov TSK, a následne 
bude poskytnutá podpora vo forme dotácie až po realizácii projektu a predložení 
všetkých požadovaných dokladov o kúpe nového vozidla. Vzhľadom na uvedené 
predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na súhlas 



s financovaním projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 35 
000 EUR, z toho  

 

spoluúčasť TSK bude v objeme 5 000 EUR na poskytnutie podpory formou dotácie 
pre rok 2018 na činnosť J1: Podpora elektromobility.  

Maximálna výška podpory z Environmentálneho fondu je 30 000 EUR pri dodržaní 
podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo 
strany žiadateľa.  

Projekt, na realizáciu ktorého žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v rámci 
predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 19.3.2018 maximálne však do 
15.12.2018. 


