Názov výzvy: Výzva na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Kód výzvy:
č.: 11378/2020-4210-52028
Poskytovateľ: Min. hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82415 Bratislava
Vykonávateľ: SIEA, Bajkalská 27, 82799 Bratislava
Link:

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020 (dole)

Dátum vyhlásenia:
Dátum uzavretia:

02.09.2020
30.11.2020

Oprávnený žiadateľ:
Nabíjacia stanica:
Intenzita dotácie:
Typ nabíjacej stanice:
Úhrada za elektrinu:

obce, mestá a nimi zriadené organizácie
AC nabíjacia stanica Pro Plus 2x22kW (striedavý prúd)... 5000,-€
95% (spoluúčasť 5% = 250,-€)
Verejne prístupná 24/7
Zákazník za odobratú EE zaplatí okamžite platobnou kartou na účet obce

Pred podaním žiadosti:
1. Výber vhodnej lokality, poradenská činnosť – bezplatne Perun Elektromobility s.r.o.
2. Projektová dokumentácia a rozpočet – bezplatne Perun Elektromobility s.r.o.
3. Príprava žiadosti a vhodné texty do žiadosti – bezplatne Perun Elektromobility s.r.o.
4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o spoluúčasti 250€ - obec
5. Ohlásenie drobnej stavby – obec
6. Potvrdenie z inšpektorátu práce – obec
Popis riešenie: Vhodná lokalita je na parkovisku pri ............ Napojenie na zdroj elektrickej energie je možné
z elektromerného rozvádzača na budove z voľného výstupu za elektromerom s istením aspoň 32A. Za
takýmto hlavným ističom dáme 2x 16A pre nabíjačku a tá bude mať výkon 2 x11kW. Na zabezpečenie
plného výkonu nabíjacej stanice 2 x 22kW bude v budúcnosti potrebné zvýšiť hlavný istič – rezervovanú
kapacitu na 80A. Prívod bude cca 20m kábla, je potrebné vyčleniť 2 parkovacie miesta.
Po predbežnej obhliadke bude celkový rozpočet na zriadenie nabíjacej stanice do 5000,-€ - teda obec
potrebuje iba spoluúčasť 250€ pri úhrade faktúry zhotoviteľovi (Zákon o verejnom obstarávaní), cca leto
2021.

Prevádzka:
1. Predaj elektrickej energie pri nabíjaní nie je podnikanie – obec môže vytvárať zisk.
2. Cenu za 1kWh určuje mesto.
3. Každý zákazník za odobratú elektrickú energiu zaplatí okamžite pri nabíjaní vlastnou bežnou
platobnou kartou cez špeciálnu mobilnú aplikáciu Plugsurfing
4. Nabíjanie je samoobslužné cez mobilnú aplikáciu po zadaní čísla platobnej karty.
5. Zákazník nemôže odísť skôr, kým nezaplatí.
6. Platby za nabíjanie prichádzajú kumulovane 1x mesačne cez medzinárodnú zúčtovaciu spoločnosť
Plugsurfing na účet obce.
7. Obec môže nabíjaciu stanicu prevádzkovať sama, alebo ju môže dať do správy inej spoločnosti,
napr. Perun Elektromobility s.r.o.
Perun Elektromobility s.r.o., Fraňa Kráľa 66,, 071 01 Michalovce, www.eperun.sk, mail: info@eperun.sk, mob:
+421 903 485 701

8. Za správu nab. stanice obec nebude platiť žiadny paušálny poplatok počas trvania zmluvy, napr. 5
rokov = udržateľnosť projektu = záručná doba
9. Navrhovaná dohoda – Obec bude fakturovať pevnú dohodnutú čiastku, napr. 0,20€/1kWh. Cena
za 1 kWh pre zákazníkov bude dohodnutá s obcou, napr. 0,25€/1kWh
10. Správca bude pravidelne podávať informácie z back-office nabíjacej stanice. Obec má možnosť
vizuálnej kontroly spotrebovanej energie na podružnom elektromery priamo v nabíjacej stanici.
11. Po skončení zmluvy môže dôjsť k pokračovaniu, alebo k ukončeniu zmluvného vzťahu.
12. Správa nabíjacej stanice je bezplatná

Perun Elektromobility s.r.o., Fraňa Kráľa 66,, 071 01 Michalovce, www.eperun.sk, mail: info@eperun.sk, mob:
+421 903 485 701

Návrh na uznesenie:
a) MsZ Spišská Stará Ves schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:
Kód výzvy:
č.: 11378/2020-4210-52028
Názov projektu:
Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Spišská Stará Ves
Schválená výška spolufinancovania projektu je 250,-€, t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie na
zriadenie nabíjacej stanice.
b) MsZ Spišská Stará Ves neschvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:
Kód výzvy:
č.: 11378/2020-4210-52028
Názov projektu:
Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Spišská Stará Ves

Perun Elektromobility s.r.o., Fraňa Kráľa 66,, 071 01 Michalovce, www.eperun.sk, mail: info@eperun.sk, mob:
+421 903 485 701

