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STANICE II. 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania 
verejne prístupných nabíjacích staníc 

 
kód výzvy: 11378/2020-4210-52028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÔLEŽITÉ 

 

Na predkladanie žiadostí je dostatok času, kritériom na vyhodnotenie projektu komisiou 
nie je rozhodujúci dátum podania žiadosti, ale žiadosť treba podať v termíne od 2. 9. 
2020 – do 30. 11. 2020. 

 
Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami v listinnej 
alebo v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa (SIEA) 
najneskôr do 30. 11. 2020, kedy sa výzva uzatvára. 
 
Odporúčame žiadateľom predkladať žiadosti spolu so všetkými povinnými 
prílohami (vrátane originálu potvrdenia príslušného konkurzného súdu a originálu 
potvrdenia príslušného inšpektorátu práce). 

 
Žiadosti, ktoré nebudú predložené vykonávateľovi (SIEA) kompletné v zmysle 
podmienok definovaných vo výzve, budú z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti 
vylúčené. 
 
V prípade, ak žiadateľ predkladá žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami 
v tlačenej podobe, prostredníctvom pošty (adresovanú na sídlo SIEA), alebo 
osobne (do podateľne SIEA) musí byť uzavretá obálka označená: „kódom výzvy 
11378/2020-4210-52028 – NEOTVÁRAŤ“. 

 
V prípade, ak budú v žiadosti identifikované nedostatky, vykonávateľ (SIEA) zašle žiadateľovi 
Výzvu na doplnenie žiadosti prostredníctvom e-mailu: stanice@siea.gov.sk. V tomto 
prípade je dôležité dodržať termín na doplnenie žiadosti v zmysle zaslanej výzvy (t. j. 10 
pracovných dní). 
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2019 
 

ZMENY 2020 

Oprávnení žiadatelia  

obec, VÚC a nimi zriadené organizácie 

obec, VÚC a nimi zriadené organizácie 

právnická osoba – podnikateľský subjekt 

 

obec, VÚC a nimi zriadené organizácie  
2 500 EUR/5 000 EUR 

 
 

obec, VÚC a nimi zriadené organizácie 
2 500 EUR/18 000 EUR 

 
 

právnická osoba – podnikateľský subjekt 
                                 2 500 EUR/9 000 EUR* 

*(9 000 EUR/1 lokalita) 
 

 

celé územie Slovenska 

 
 
pre oprávnené projekty podľa bodu 3.5 písm. a), b) 
a c) tejto výzvy celé územie Slovenskej republiky 

 
 

pre oprávnené projekty podľa bodu 3.5 
písm. d) a e) tejto výzvy iba okresné 
mestá a sídla samosprávnych krajov SR 
 

 

 
 

žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie 
dotácie spolu so všetkými prílohami 
vykonávateľovi (SIEA), iba v elektronickej 
forme, t. j. prostredníctvom elektronickej 
schránky vykonávateľa 
 

 
 
žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie 
spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi 
(SIEA) v  listinnej  forme  alebo  v elektronickej 
forme, t. j. prostredníctvom elektronickej 
schránky vykonávateľa 

v prípade, ak nie je z technických príčin 
možné predložiť všetky povinné prílohy 
prostredníctvom elektronickej schránky 
vykonávateľa (SIEA), žiadateľ je povinný 
predložiť vykonávateľovi do 3 pracovných 
dní od zaslania žiadosti prostredníctvom 
elektronickej schránky vykonávateľa 
všetky povinné prílohy v listinnej forme 

DÔLEŽITÉ 
ak je žiadosť predložená v elektronickej 
forme, t. j. prostredníctvom elektronickej 

schránky vykonávateľa (SIEA): 
 
žiadateľ je povinný predložiť vykonávateľovi 
(SIEA) všetky povinné prílohy k žiadosti, ktoré 
boli doručené elektronicky a neprešli zaručenou 

Oprávnení žiadatelia 

Najnižšia a najvyššia výška dotácie 

Oprávnené územie 
 

Predloženie žiadosti 
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(originály príloh, resp. overené kópie 
dokumentov) v zmysle podmienok 
definovaných v tejto výzve 

konverziou (originály príloh, resp. overené kópie 
dokumentov) do 2 pracovných dní od 
predloženia žiadosti prostredníctvom 
elektronickej schránky vykonávateľa aj                        
v listinnej forme, podľa bodu 4.3 tejto výzvy 
 

 
 

 
rozpočet s výkazom výmer na jednotlivé 
stavebné objekty, vypracovaný autorizovanou 
osobou alebo čestné vyhlásenie o 
dodatočnom predložení rozpočtu projektu, 
vypracovaný autorizovanou osobou, ak 
žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby 

 
rozpočet s výkazom výmer na jednotlivé 
stavebné objekty, vypracovaný autorizovanou 
osobou alebo čestné vyhlásenie o 
dodatočnom predložení rozpočtu projektu, 
vypracovaný autorizovanou osobou, ak 
žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby 

 
čestné vyhlásenie 
(je súčasťou žiadosti, str. 6) 
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne 
nepredložil rozpočet projektu, vypracovaný 
autorizovanou osobou, ako žiadateľ tak vykonám 
v stanovenej lehote v zmysle výzvy 

 
čestné vyhlásenie 
(je súčasťou žiadosti, str. 14) 
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne 
nepredložil rozpočet projektu, vypracovaný 
autorizovanou osobou, ako žiadateľ tak 
vykonám najneskôr do 20 pracovných dní od 
podania žiadosti 
 

 

doklad o ohlásení stavby alebo úradne 
osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby 
príslušnému stavebnému úradu 
 

 

oznámenie o ohlásení drobnej stavby vydané 
príslušným stavebným úradom alebo stavebné 
povolenie vrátane príslušnej projektovej 
dokumentácie (pozri „A“), 
 
alebo 
 
doklad o ohlásení stavby alebo úradne overená 
kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému 
stavebnému úradu a čestné vyhlásenie o 
dodatočnom predložení právoplatného 
stavebného povolenia alebo oznámenia k 
ohláseniu drobnej stavby (pozri „B“) 
 

stavebné povolenie vrátane príslušnej 
projektovej dokumentácie, ak nie je k dispozícií, 
tak čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení 
právoplatného stavebného povolenia 
 

(„A“) Žiadateľ predkladá: 
 
1. oznámenie o ohlásení drobnej stavby vydané 

príslušným stavebným úradom (resp. úradne 
osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby), 

2. čestné vyhlásenie (je súčasťou 
žiadosti, str. 14), 

3. vyjadrenie stavebného úradu, že nemá 
námietky voči drobnej stavbe, 

 
 alebo 

 

 

 

1. právoplatné stavebné povolenie vrátane 
príslušnej projektovej dokumentácie, 

2. čestné  vyhlásenie   (je  súčasťou  žiadosti, 
str. 14). 

Rozpočet 

Stavebné povolenie 
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čestné vyhlásenie 
je súčasťou žiadosti, str. 6) 
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne 
nepredložil právoplatné stavebné povolenie, ako 
žiadateľ tak vykonám v stanovenej lehote v 
zmysle výzvy 

(„B“) čestné vyhlásenie 
(je súčasťou žiadosti, str. 14) 

 
v prípade, ak som spolu so žiadosťou riadne 
nepredložil právoplatné stavebné povolenie 
alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, 
vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, 
ako žiadateľ tak vykonám najneskôr do 20 
pracovných dní od schválenia žiadosti 
(žiadateľ v takomto prípade predkladá 
stavebné povolenie priamo na MH SR) 
 

 
 

 
Typ   

oprávneného 
žiadateľa 

 

 
Minimálna 

výška 
dotácie 
v EUR 

Oprávnené projekty (bod 3.5 tejto 
výzvy) a maximálna výška 
dotácie 

3.5 a) 
AC stanica 

2x Typ 2 

3.5 b) 
AC HUB 
max. 4x 

Typ 2 

 
3.5 c) 

DC stanica 
1x CCS2 

3.5 d) 
AC stanica 

2x Typ 2 + DC 
stanica 1x 

CCS2 

3.5 e) 
AC HUB max 

4x Typ 2 + 
DC stanica 
1x CCS2 

obce, VÚC 
a nimi zriadené 
organizácie 

 

 
2 500 

 

 
5 000 

 

 
8 000 

 

 
13 000 

 

 
15 000 

 

 
18 000 

právnické 
osoby – 
podnikateľské 
subjekty 

 
 

 
2 500 

 
 

 
2 500 

 
 

 
4 000 

 
 

 
6 500 

 
 

 
7 500 

 
 

 
9 000 

Žiadateľ podľa bodu 3.4 b) Oprávnení žiadatelia (právnická osoba – podnikateľský subjekt) 
tejto výzvy, môže podať žiadosť o dotáciu max. na 4 rôzne lokality (lokalita opisuje územie, kde 
je plánované umiestnenie nabíjacích bodov) v rámci SR, pričom na každej lokalite môže 
vybudovať oprávnený projekt podľa bodu 3.5 a) až e). 
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1. N/A (žiadateľ nepredkladá potvrdenie príslušného konkurzného súdu). 

2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 3 
rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie staršie ako 3 mesiace. 

3. Údaje potrebné na výpis registra trestov FO všetkých dotknutých osôb (formulár je  
súčasťou žiadosti). 

4. Rozpočet projektu s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, vypracovaný 
autorizovanou osobou alebo čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu projektu, 
vypracovaný autorizovanou osobou, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby. 

5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu listu vlastníctva (formulár je súčasťou žiadosti), alebo 
doklad (napr. overená kópia nájomnej zmluvy, alebo iný relevantný dokument), ktorým stavebník 
preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo súhlas vlastníka stavby, 
ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy. 

6. Stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vydané príslušným 
stavebným úradom, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. 
Ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, doklad o ohlásení stavby alebo 
úradne overenú kópiu dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu a čestné 
vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia alebo oznámenia k 
ohláseniu drobnej stavby. 

7. Čestné vyhlásenie žiadateľa (je súčasťou žiadosti). 

8. Vyhlásenie žiadateľa o prijímaní pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky (je 
súčasťou žiadosti). 

9. Uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC 
o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti (ak ide o obec/VÚC). 

10. Potvrdenie o vlastníctve, využívaní, alebo plánovanom vlastníctve elektrického vozidla. Overená 
kópia osvedčení o evidencii časť II, alebo overená kópia nájomnej zmluvy v prípade prenájmu 
vozidla alebo overená kópia rezervačnej zmluvy v prípade plánovaného obstarania vozidla (ak 
je relevantné). 

11. Splnomocnenie v prípade osoby konajúcej v mene štatutárneho orgánu (ak je relevantné). 

 

 

Samospráva – Obce a VÚC predkladajú nasledovné povinné prílohy 
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1. 

 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v 
konkurze, či v reštrukturalizácii, alebo nebol voči nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok 
majetku, nie staršie ako 3 mesiace. 

V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného konkurzného súdu do 

elektronickej schránky so ZEP príslušného konkurzného súdu je žiadateľ povinný predložiť 
predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa 

(SIEA). 

  

2. 

Potvrdenie  príslušného  inšpektorátu  práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 3 
rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie staršie ako 3 mesiace. 

V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného inšpektorátu práce do 

elektronickej schránky so ZEP príslušného inšpektorátu práce je žiadateľ povinný predložiť 
predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa 

(SIEA). 

  

3. 
Údaje potrebné na výpis registra trestov FO všetkých dotknutých osôb (formulár je 
súčasťou žiadosti). 

4. 
Rozpočet projektu s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, vypracovaný 
autorizovanou osobou alebo čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu projektu, 
vypracovaný  autorizovanou osobou, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby. 

5. 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu listu vlastníctva (formulár je súčasťou žiadosti), 
alebo doklad (napr. overená kópia nájomnej zmluvy, alebo iný relevantný dokument), ktorým 
stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo súhlas 
vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy. 

6. 

Stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vydané príslušným 
stavebným úradom, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. 
Ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, doklad o ohlásení stavby alebo 
úradne overenú kópiu dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu a čestné 
vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia alebo oznámenia 
k ohláseniu drobnej stavby. 

7. Čestné vyhlásenie žiadateľa (je súčasťou žiadosti). 

8. 
Vyhlásenie žiadateľa o prijímaní pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky (je 
súčasťou žiadosti). 

9. 
N/A (žiadateľ nepredkladá Uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho 
zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC). 

10. 

Potvrdenie o vlastníctve, využívaní, alebo plánovanom vlastníctve elektrického vozidla. 
Overená kópia osvedčení o evidencii časť II, alebo overená kópia nájomnej zmluvy v prípade 
prenájmu vozidla alebo overená kópia rezervačnej zmluvy v prípade plánovaného obstarania 
vozidla (ak je relevantné). 

11. Splnomocnenie v prípade osoby konajúcej v mene štatutárneho orgánu (ak je relevantné). 

Organizácie zriadené samosprávou predkladajú nasledovné povinné prílohy 



STANICE II. Zoznam povinných príloh 

7 
 

 

1. 

 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v 
konkurze, či v reštrukturalizácii, alebo nebol voči nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok 
majetku, nie staršie ako 3 mesiace. 

V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného konkurzného súdu do 

elektronickej schránky so ZEP príslušného konkurzného súdu je žiadateľ povinný predložiť 
predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa 

(SIEA). 

  

2. 

Potvrdenie  príslušného  inšpektorátu  práce, že  žiadateľ  neporušil v  predchádzajúcich 3 
rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, nie staršie ako 3 mesiace. 

V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného inšpektorátu práce do 

elektronickej schránky so ZEP príslušného inšpektorátu práce je žiadateľ povinný predložiť 
predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa 

(SIEA). 

  

3. 
Údaje potrebné na výpis registra trestov FO všetkých dotknutých osôb (formulár je 
súčasťou žiadosti). 

4. 
Rozpočet projektu s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, vypracovaný 
autorizovanou osobou alebo čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu projektu, 
vypracovaný  autorizovanou osobou, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby. 

5. 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu listu vlastníctva (formulár je súčasťou žiadosti), alebo 
doklad (napr. overená kópia nájomnej zmluvy, alebo iný relevantný dokument), ktorým 
stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo alebo súhlas 
vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy. 

6. 

Stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vydané príslušným 
stavebným úradom, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. 
Ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, doklad o ohlásení stavby alebo 
úradne overenú kópiu dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu a čestné 
vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia alebo oznámenia 
k ohláseniu drobnej stavby. 

7. Čestné vyhlásenie žiadateľa (je súčasťou žiadosti). 

8. 
Vyhlásenie žiadateľa o prijímaní pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky (je 
súčasťou žiadosti). 

9. 
N/A (žiadateľ nepredkladá Uznesenie zastupiteľstva obce/miestneho 
zastupiteľstva/mestského zastupiteľstva/VÚC). 

10. 

Potvrdenie o vlastníctve, využívaní, alebo plánovanom vlastníctve elektrického vozidla. 
Overená kópia osvedčení o evidencii časť II, alebo overená kópia nájomnej zmluvy v prípade 
prenájmu vozidla alebo overená kópia rezervačnej zmluvy v prípade plánovaného obstarania 
vozidla (ak je relevantné). 

11. Splnomocnenie v prípade osoby konajúcej v mene štatutárneho orgánu (ak je relevantné). 

Právnické osoby, resp. podnikateľské subjekty predkladajú nasledovné povinné prílohy 
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 komunikácia so žiadateľmi v rámci procesu administratívneho overovania; 
 administratívne overovanie žiadostí; 
 zaslanie Výzvy na doplnenie žiadosti prostredníctvom e-mailu stanice@siea.gov.sk. 

 
 

 

 vyhodnotenie žiadostí komisiou; 
 zmluva o poskytnutie dotácie; 
 komunikácia so žiadateľmi po podpise zmluvy o poskytnutie dotácie. 

 
 

 
https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-

elektrickych-nabijacich-stanic/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-
nabijacich-stanic-v-roku-2020/ 

 
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/granty/nabijacie_stanice/2020/Stanice-

II_dôležité-informácie-k-výzve.pdf 
 

https://www.siea.sk/wp-
content/uploads/granty/nabijacie_stanice/2020/Stanice_II_najcastejsie_otazky_02092020.pdf 
 

 

 

 

 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Bajkalská 27 
827 99  Bratislava 2 
Tel.: 0908 988 629 

E-mail: stanice@siea.gov.sk 
www.siea.sk 

 

 

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 

Tel. ústredňa: 02/48 54 11 11 
E-mail: emobility@mhsr.sk  

 www.mhsr.sk 

Vykonávateľ (SIEA) 

Poskytovateľ (MH SR) 

Link na výzvu 

 

 


