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Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
A. berie na vedomie 
žiadosť starostu obce Markušovce, "ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE 
NA ROK 2018 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 
Rozšírenou špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)" 
 
B. konštatuje, že podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených 
znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. 
  
C. schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie 
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení dotácie 
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré 
predstavujú  
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
 
 
 



Dôvodová správa: 
Environmentálny fond SR vyčlenil pre rok 2018 finančné prostriedky pre samosprávy a orgány 

štátnej správy na predkladanie žiadostí o dotáciu na elektrické osobné motorové vozidlá – 

elektromobily, ktorej maximálna výška je určená na 30.000,-€. V rámci tejto dotácie je možné 

zakúpiť elektromobil (nie hybrid ani inú kombináciu), ktorých je v dnešnej dobe na trhu viac, 

v tejto cenovej hladine sú k dnešnej dobe na základe rýchleho prieskumu minimálne štyri 

vozidlá rôznych značiek, pričom pre kritériá výberu budú podstatné najmä dojazd, výbava 

a záručná doba. Iné náklady nebudú vyžadované, nakoľko priamo v garáži pri obecnom úrade 

je prívod elektrickej energie 440W/16A, ktorý po vybavení prepäťovou ochranou a zástrčkou 

ako zdroj plne postačuje. Toto vozidlo by malo byť plnohodnotnou náhradou súčasného OMV 

Škoda Fabia. 

 
Prílohy k materiálu: 

Príloha č. 1 – Orientačný prieskum dostupných elektromobilov 
 
V Markušovciach dňa  24. 04. 2018  
 


