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Predmet rokovania: Projekt: Nákup vozidla s elektrickým pohonom 
 
Pre:         Mestská rada – 16.04.2019                                                 

 Mestské zastupiteľstvo – 25.04.2019 
 

Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                                      
                                                                                           
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu Nákup vozidla s elektrickým 

pohonom v rámci výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 pre oblasť: J- 
Elektromobilita, činnosť J1-Podpora elektromobility, ktorá bola  vyhlásená  
Environmentálnym fondom.  

2)Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu Nákup vozidla s elektrickým 
pohonom vo výške 25 420,-EUR z  celkových rozpočtových nákladov projektu.  

 
 Termín:    26.04.2019 
 
 Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 
                                                Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                               Mgr. Anna Babicová 
      

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  pre kultúru a cestovný ruch  
 

Stanovisko MR:                 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu Nákup 

vozidla s elektrickým pohonom v rámci výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie na 
rok 2019 pre oblasť: J- Elektromobilita, činnosť J1-Podpora elektromobility, ktorá bola  
vyhlásená  Environmentálnym fondom.  

2) Mestské rada odporúča mestskému  zastupiteľstvu  schváliť spolufinancovanie projektu 
Nákup vozidla s elektrickým pohonom vo výške 25 420,-EUR z  celkových rozpočtových 
nákladov projektu.  

 
Na vedomie:                          primátor mesta 
                                   zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ                  
           hlavný kontrolór 
               právnik mesta 
V Levoči dňa:  17.04.2019   



Dôvodová správa 
  
            Environmentálny fond vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory 
formou dotácie na rok 2019 v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č.587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na činnosť v súlade s Rozšírením špecifikácie činností podpory formou dotácie pre 
rok 2019  (Činnosť J1),Oblasť  J: Elektro mobilita, Činnosť J: Podpora elektro mobility. 

Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok 
prostredníctvom využívania elektromobilu. 

Predmetom podpory bude nákup nového vozidla s elektrickým pohonom 
(elektromobilov). 

Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej 
republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je 
autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky). 
 Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 10kW do 150 kW vrátane. 

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1: 10 000 eur pri dodržaní 
podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany 
žiadateľa. 

Predpokladaná hodnota zákazky na nákup vozidla je určená na základe prieskumu trhu. 
Technické parametre elektromobilu: výkon 100 kW, dojazd  300 km (podľa testovaného 
modelu 200 km), 1 stupňová prevodovka, kapacita batérie: 35,8 kWh, max.rýchlosť:150km/h, 
sériová výbava, spotreba: 15,7 -16,9 kWh/100 km= 15700-16900 kWh na 100 000 km.   
  
Štruktúra financovania projektu: 
- výška požadovaných finančných prostriedkov na rok 2019 z Environmentálneho fondu: 
10 000 eur, 
- výška celkových rozpočtových nákladov na projekt: 35 420 eur, 
- výška nákladov na spolufinancovanie projektu v roku 2019: 25 420 eur. 
 
V Levoči, dňa  17.04.2019  
 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


