
Dôvodová správa      

- čerpanie dotácie z Environmentálneho fondu     

Mesto Fiľakovo v apríli 2018 predložilo žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2018 

z Environmentálneho fondu na kúpu nového elektromobilu, vozidla s elektrickým pohonom.  

22.08.2018 bolo doručené na MsÚ Fiľakovo Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov 

v hodnote 30 000 EUR na kúpu nového elektromobilu. Elektromobil  prijímateľ bude využívať na 

činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti 

s ohranou ŽP (miestne šetrenia, správne konania), regionálnym rozvojom (stretnutia s partnermi 

úspešných projektov ktoré negenerujú príjem), vzdelávaním (školské preteky, súťaže ZŠ, ZUŠ a 

Gymnázium), osvetovou činnosťou (účasť na seminároch, školeniach) a telesnou kultúrou a športu 

(amatérsky šport mládeže). 

V apríli 2018 bol vykonaný prieskum vo verejných zariadeniach mesta Fiľakovo z ktorého vychádzalo, 

že najväčší záujem bol o 7 miestne vozidlo. Na základe tejto skutočnosti bol vykonaný internetový 

prieskum k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky na 7 miestny elektromobil, z čoho vyplýva, že iba 

jedno vozidlo vyhovuje zadaným podmienkam, t.j. 7 miestne vozidlo s elektrickým pohonom a to 

Nissan e-NV200.  

Okrem minimálnej udržateľnosti tri roky stanovenej podmienkami výzvy sa mesto Fiľakovo zaväzuje  

k zvýšeniu udržateľnosti projektu o ďalších 5 rokov. Znamená to, že obec bude využívať  elektromobil 

minimálne 8 rokov. Obec zabezpečí, že  elektromobil bude riadne servisovaný podľa doporučenia  

výrobcom (predpísané garančné prehliadky, technické prehliadky) . Elektromobil bude poistený. 

Zamestnanci mesta Fiľakovo budú pri odovzdaní elektromobilu do užívania  zaškolení na jeho vedenie 

v cestnej premávke.  

Celkové náklady na projekt ................................................................................ 39 880 EUR 

Poskytnutá dotácia ............................................................................................. 30 000 EUR 

Výška spolufinancovania ....................................................................................  9 880 EUR 

Automobil bude využívaný pre potreby MsÚ Fiľakovo, 4 ZŠ, 2 MŠ, 1 ZUŠ, FTC (Fiľakovský telovýchovný 

club – amatérsky šport)), na plnenie úloh v oblasti samosprávy, školstva a amatérskeho športu. 

Celková výška spolufinancovania nákupu elektromobilu je vo výške maximálne 9 880,-€ t.j. 24,77% 

z celkových nákladov projektu. Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nebolo zrealizované verejné obstarávanie, 

tak výsledná výška spolufinancovania môže byť o niekoľko  %  nižšia. 

Predpokladané termíny čerpania a vyúčtovania dotácie: 

Do 15.12.2018 – predloženie originálu zálohovej faktúry a dokladov preukazujúcich úhradu povinného 

spolufinancovania – na základe týchto predložených dokladov bude dotácia vyplatená príjemcovi 

Environmentálnym fondom (EF) do 31.12.2018. Následne je príjemca dotácie povinný do 3 mesiacov 

predložiť na Environmentálny fond aj vyúčtovacie faktúry k prijatým úhradám vystavené dodávateľom. 

V termíne do 30.04.2019 príjemca dotácie doloží na EF všetky potrebné doklady o nákupe a dodaní 

vozidla do 15.03.2019, vrátane kópie dokladu o registrácii vozidla. 

 

Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková                                                                     Vo Fiľakove 30.08.2018 


