Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: VÝSTAVBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ AC a DC NABÍJACEJ STANICE – PCP A HOTEL
LINEAS PREŠOV
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie na crz.sk: 40/2020-2060-4210-0145
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Výzva: Schéma na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM − 6/2019, v
zmení dodatku č. 1 z februára 2020, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 31/2020 dňa 14. 02. 2020 (ďalej len „schéma“)
Príjemca: D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 08001 Prešov
Miesto realizácie: D.A.H., s.r.o. Prešov, Budovateľská 35, 08001 Prešov
Výška dotácie podľa zmluvy: 14 480,00 €
Dátum spustenia prevádzky: 28.04.2022
Základným cieľom projektu je podpora rozvoja elektromobility formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou nových verejne
prístupných elektricky nabíjacích staníc.
Opis projektu:
Spoločnosť D.A H., s.r.o., Prešov pripravila projekt " VÝSTAVBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ AC a DC NABÍJACEJ
STANICE – PCP A HOTEL LINEAS PREŠOV ". Na základe jedinečnej možnosti využitia najnovších technológií v tejto oblasti a
zapojenia sa do komplexnej siete nabíjacích staníc, ktorá bude pokrývať celé územie Slovenska. Cieľom projektu je výstavba
nových verejne prístupných AC aj DC nabíjacích staníc pre elektromobily. Výber lokalít na umiestnenie nabíjacích staníc bol
riešený s ohľadom na bezproblémový prístup počas celého dňa. Budú umiestnené na verejných parkoviskách pred budovou PCP
a Hotel Lineas.
Charakteristika nabíjacej stanice - Výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily PCP Prešov:
AC nabíjacia stanica ( 2 x nabíjací bod, konektor Typ 2 )
DC nabíjacia stanica ( 1x nabíjací bod, konektor CCS 2)
Počet a typ nabíjacích konektorov:
2ks - Typ 2, variant nabíjací kábel
1ks - CCS 2, variant nabíjací kábel
K dispozícii sú nasledovné platobné nástroje:
-

ad-hoc payment pre neregistrovaných užívateľov
membership payment pre registrovaných užívateľov

Umiestnenie Adresa 1: Priemyselné centrum Prešov, s. r. o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov
GPS suradnice (Lalitude): 48.982075°/ 21.244006°
Umiestnenie Adresa 1: Lineas, s. r. o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov
GPS suradnice (Longitude): 48.985816°/ 21.243967°
Informácie o výzve nájdete nájdete na: www.mhsr.sk www.siea.sk

