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1. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
súhlasiť

s podaním žiadosti o dotáciu na Enviromentálny fond a so spoluúčasťou mestskej časti
Bratislava-Petržalka vo výške min. 5%, na projekt „Nákup elektromobilu“, ktorý bude
financovaný formou refundácie.

2. Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka v súlade s vyhlásenou výzvou Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky pod hlavičkou Environmentálneho fondu na podporu elektromobility formou
dotácie na nákup elektromobilov v rámci zverejnenej Rozšírenej špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prvýkrát v histórii finančne podporuje
nákup elektromobilov pre obce a samosprávne kraje. Tie môžu spracované žiadosti o dotáciu
predkladať na Environmentálny fond do 2. mája 2018. Maximálna výška podpory je
30 000 eur, spolufinancovanie je vo výške min. 5%. Cieľom podpory formou poskytnutia
dotácie je dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok práve
prostredníctvom využívania elektromobilu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka má možnosť ako oprávnený žiadateľ uchádzať sa
o predmetnú dotáciu v súlade s vyhlásenou dotačnou výzvou.
Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového, doposiaľ neregistrovaného elektrického vozidla
kategórie M1 alebo N1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá) s výkonom motora od 18 kW
do 150 kW, ktorého parametre garantuje výrobca danej značky. Obec môže podať iba jednu
žiadosť o podporu na jeden elektromobil. Takto zakúpený elektromobil môže samospráva
využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru, napríklad na činnosti súvisiace
s miestnym úradom, základnou či materskou školou a podobne.
Spôsob financovania v prípade aktuálne vyhlásenej výzvy je refundácia, a teda podpora
formou dotácie bude vyplatená až po realizácii projektu (zakúpení elektromobilu). Následne
po nákupe - realizovanom v termíne najneskôr do 15. 12. 2018 - bude potrebné doložiť všetky
potrebné doklady o nákupe (originály účtovných dokladov) a o dodaní vozidla (obojstranne
potvrdený doklad o odovzdaní a prevzatí elektromobilu) vrátane kópie dokladu o registrácii
vozidla, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní. Nákup na splátky alebo leasing je neoprávnený.
Udržateľnosť projektu (minimálna povinná doba využívania elektromobilu) je tri roky odo
dňa zaevidovania elektromobilu do majetku obce. V čase udržateľnosti projektu nie je možné
nadobudnutý elektromobil prenajať, predať alebo požičať tretej osobe.
Na základe vyhlásenej výzvy bol pripravený nasledovný návrh na rozšírenie vozového parku
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka o elektromobil, ktorý budú následne
využívať oddelenia úradu v rámci výkonu svojich pracovných úloh a povinností.
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Technická špecifikácia elektromobilu (minimálne parametre):
Sériová výbava
• Elektronický stabilizačný systém ESC a pritopreklzovým systémom ASR a kontrolou
nedotáčavosti CSV
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• LED denné svietenie
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách
• Elektrické ovládanie predných okien
• Automatická klimatizácia, Multimediálny a navigačný systém R - Link Evolution s
online pripojením
• Predné a bočné airbagy
• Systém ISOFIX
Technické parametre
• Palivo: Elektrický pohon
• Spotreba elektrickej energie: cca 133 Wh/km
• Trieda energetickej účinnosti: min. A+
• Homologovaný dojazd (NEDC): cca 240 km
Rozpočet projektu (sumy v eur vrátane DPH):
Predpokladané (kapitálové) výdavky projektu celkom *

31 578,00 eur

Maximálna suma požadovanej dotácie

29 999,10 eur

Povinné spolufinancovanie (min. 5%)

1 578,90 eur

* prepdokladná hodnota bola získaná, ako maxmálna suma dotácie + spoluúčasť

Termín realizácie projektu: September - November 2018
Po schválení dotácie bude prebiehať verejné obstrávanie na dodávateľa elektromobilu,
následne jeho prihladovanie na povinné registrácie.
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