
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva  

na deň 26.11.2020 

 

                              Materiál č. 11 c 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt 

„Podpora elektromobility v Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsZ   

 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

schvaľuje: 

 

- text uznesenia v prílohe 

 

 

 
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

Mgr. Pavol Bicák,  

útvar stratégií a projektového manažmentu 

 
 

 

  

  

 

    

Spravodajca:    

Ing. Ján Novotný, 

vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 
    

Prerokované:    

- na porade primátora dňa 30.10.2020 

- v mestskej rade dňa 19.11.2020 

 

 

       

Prizvať:       

 

       

V Bardejove 19.11.2020 



Dôvodová správa 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 02.09.2020 výzvu s kódom č. 

11378/2020-4210-52028 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania 

verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. 
 

 

Základné informácie o výzve: 

Dátum otvorenia výzvy: 02.09.2020 

Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2020 

 

 

Oprávnení žiadatelia:  

a) Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, 

b) Právnická osoba – podnikateľský subjekt (v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného 

zákonníka, ktorá spĺňa definíciu mikropodniku, malého a stredného podniku). 

 

 

Oprávnené projekty:  

Za oprávnené projekty v rámci tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu 

a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily a to konkrétne: 

 

 
 



 
 

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 650 000 EUR. 

 

Dotácia sa poskytuje formou refundácie na základe predložených uhradených účtovných 

dokladov a ďalšej podpornej dokumentácie, preukazujúcich skutočnú výšku vynaložených 

oprávnených výdavkov. Žiadateľ musí disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu 

vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie, oznámenie o ohlásení drobnej 

stavby) vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. Žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia 

žiadosti začaté verejné obstarávanie.  

Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Podpora 

elektromobility v Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“.  

Obsahom žiadosti za Mesto Bardejov bude vybudovanie nabíjacích staníc pre 

elektromobily v lokalite:  

 - parkovisko ul. M.V. Miškovského oproti Parku E. Korbu (parc: 982/1) v zostave d) – t. j. 2x 

AC nabíjací bod  a 1x DC nabíjací bod. Navrhované riešenie počíta s 3 parkovacími miestami 

s možnosťou rozšírenia pre ďalšie 4 miesta (celková cena zahŕňa aj prípravu pre rozšírenie).  

Rozpočet projektu: 19.850,- EUR, z toho dotácia MH 15.000,- EUR, spolufinancovanie 

mesta 4.850,- EUR. 

Povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je preukázanie finančnej spôsobilosti 

žiadateľa Mesta Bardejov na spolufinancovanie projektu formou schváleného uznesenia mestského 

zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu. 

 



Príloha 

 

 

 
 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

 

a)   predloženie žiadosti o dotáciu pre projekt „Podpora elektromobility v Bardejove – 

budovanie nabíjacej infraštruktúry“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom 

rozvoja mesta, kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028. 

 

b)   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 4.850,- EUR 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške                 

19.850, -  EUR, 

 

c) webové sídlo žiadateľa so zverejneným uznesením: 

https://www.bardejov.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz 

 

 

d)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

 
      

 

https://www.bardejov.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/zasadnutia-msz

