Dôvodová správa

A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory používania
vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.
Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne a negatívne
vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie, pozitívne sociálne
vplyvy, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre
občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi
a nálezmi Ústavného súdu SR, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Legislatívna úprava z dôvodu rozšírenia poskytovania dotácií o oblasť podpory používania
vozidiel s pohonom na alternatívne palivá umožní zvýšenie ambície národnej politickej
stratégie na uspokojenie budúceho dopytu v rámci alternatívnej dopravy, ako aj plnenie
záväzkov Slovenskej republiky pre transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou.
K bodu 3
Navrhujú sa podmienky poskytnutia dotácie pre oblasť podpory používania vozidiel
s pohonom na alternatívne palivá. Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel
s pohonom na alternatívne palivá. Určuje sa okruh oprávnených žiadateľov dotácie, ktorými
môžu byť FO - nepodnikateľ, FO - podnikateľ, právnická osoba, obec alebo vyšší územný
celok a nimi zriadené organizácie. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa
prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vozidla
najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie. Ustanovuje sa intenzita dotácie,
a to najviac vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ dotácie súčasne
vyradí z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto
dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo, alebo 25 % z celkovej obstarávacej ceny
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vozidla v prípade neuplatnenia podmienky vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším
ako 15 rokov z evidencie vozidiel.
K bodu 4
Vzhľadom na navrhovanú novú oblasť poskytovania dotácií na podporu používania nových
vozidiel s pohonom na alternatívne palivá z kapitoly ministerstva, prílohy k žiadosti
ustanovujú podmienky predloženia potrebných dokladov na poskytnutie dotácie.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že § 12 má dva odseky 5 s rôznym textom
je potrebné to upraviť a odstrániť uvedenú chybu.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predpokladať množstvo podaných žiadostí,
navrhuje sa, aby ministerstvo malo oprávnenie poveriť právnickú osobu zriadenú
ministerstvom administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácie.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. októbra 2019.
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