
Podľa Rozhodnutia Správnej rady Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny č. 01 – II/35- 8 z 06.06.2007

s a  v y p i s u j e 

S Ú B E H

na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie START UP programov  
pracovne neaktívnych žien z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL  50 000 000,00  dinárov -

CIELE VYDÁVANIA ZÁRUK

Základným cieľom vydávania záruk je utvorenie predpokladov na ľahšie sprístupnenie úverových liniek bánk pracovne 
neaktívnym ženám z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov a podnecovania hospodárskych 
aktivít, účinnosti a účinnosti hospodárskych subjektov v oblasti podnikateľstva a vo funkcii oživenia hospodárskych 
pohybov a dynamizácie udržateľného rozvoja.

ÚČEL PROSTRIEDKOV

Právo účasti na tomto súbehu majú PRACOVNE NEAKTÍVNE ŽENY, ktorých bydlisko, resp. budúce podnikateľské sídlo 
dielne alebo podniku je na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Podľa tohto  súbehu  sa  poskytne  záruka  pre  úvery  povolené  na  obstaranie  vybavenia a obratových prostriedkov 
pre nasledujúce oblasti hospodárskej činnosti:

- výroba a spracovanie,
- cestovný ruch,
- remeselníctvo – staré remeslá  

(v zmysle Pravidiel o určovaní prác, ktoré sa pokladajú za umelecké a staré remeslá),
- výrobné služby.

Podľa tohto súbehu sa nebude financovať primárna poľnohospodárska výroba, vybavenie pre pohostinské objekty a 
obstaranie osobných a nákladných vozidiel.

Na financovanie obratových prostriedkov sa môže použiť najviac 30% povolených úverových prostriedkov.

PRIHLÁŠKA NA SÚBEH

Uchádzačky na súbehu svoj záujem o vydanie záruk prejavujú podaním prihlášky.
Tlačivo prihlášky o účasť na súbehu  a metodológiu  vypracovania obchodného  plánu  si záujemkyne môžu vyzdvihnúť 
v Záručnom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade,
Hajduk Veljkova č. 11 (Master centrum Novosadského veľtrhu) v pracovný deň od 9 do 15 hodín alebo stiahnuť zo 
stránky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.



Uchádzačky na súbehu k prihláške pripájajú nasledujúce doklady:

- vyplnené a podpísané tlačivo prihlášky,
- biznis plán vypracovaný podľa metodológie   Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
- predbežný účet predmetu úverovania alebo kúpno-predajnú zmluvu,
- výpis z evidencie nezamestnaných osôb Národnej služby zamestnávania (nie starší ako 30 dní),
- fotokópiu osobného preukazu uchádzačky na súbehu,
- listinu  nehnuteľností alebo  výpis  z pozemkových  kníh  (nie  starší  ako  30  dní)  pre nehnuteľnosť, ktorá je 

predmetom hypotéky,
- odhad  trhovej  hodnoty  nehnuteľnosti  (s  fotografiou,  ak  ide  o stavebný  objekt) vypracovaný oprávneným 

odhadcom, ktorého určí fond,
- fotokópiu osobného preukazu majiteľa a manžela majiteľa nehnuteľnosti,
- vyhlásenie o pripravenosti poskytnúť solidárnu záruku overené zamestnávateľom, ak sú ručitelia fyzické osoby, 

resp. overené vyhlásenie oprávnenej osoby v právnickej osobe, ak je ručiteľ právnická osoba.

Vypracovaný biznis plán a potrebná dokumentácia podliehajú odbornému auditu, ktorý vykoná právnická osoba 
určená fondom, ktorá je oprávnená a (odborne) kádrovo uspôsobená vykonávať tento druh úkonov a Komisia pre  
vydávanie záruky Záručného fondu Autonómnej  pokrajiny Vojvodiny.
Ak sa zistí, že treba revidovať biznis plán alebo doručiť dodatočné doklady, uchádzačka na súbehu je povinná 
uvedené vykonať za 15 dní po dni prijatia oznámenia o tejto potrebe.

Bude  sa  pokladať,  že  uchádzačka  na  súbehu  upustila  od  žiadosti  o povolenie  záruky,  ak v určenej lehote nevykoná 
potrebné revidovanie biznis plánu alebo nedoručí potrebnú dokumentáciu.

Prihláška na účasť na tomto súbehu s pripojenými dokladmi, v prípade pozitívneho rozhodnutia o povolení záruky, sa 
bude súčasne pokladať za žiadosť banke o povolenie úveru na účely určené týmto súbehom.

PODMIENKY VYDÁVANIA ZÁRUKY

Podľa tohto súbehu sa záruka poskytne pre úvery povolené podľa nasledujúcich podmienok:

1. maximálna suma úveru: do 1 000 000,00 dinárov, indexovaná na € uplatnením priemerného kurzu NBS platného 
v deň spustenia úveru do užívania,

2. fixná nominálna úroková miera 6,95%,
3. lehota splatenia  úveru je do 6 rokov, v rámci ktorej je zahrnuté aj tolerančné obdobie splatenia úveru v trvaní 

12 mesiacov,
4. počas tolerančného obdobia splatenia istiny úveru sa úrok zúčtováva a stáva zročným mesačne,
5. anuita  sa  spláca  mesačne  v dinárovej  protihodnote  indexovane sumy  na  €,  uplatnením  priemerného  kurzu  

NBS  platného  v deň zročnosti splátky úveru.



Podávateľ prihlášky na súbeh ako prostriedok zábezpeky za záväzky na podklade vydanej záruky zabezpečí nasledujúce:

1. vlastné bianko zmenky,
2. zmluvné oprávnenie na zaťaženie bežného účtu, vydané v súlade so Zákonom o platobnom styku a
3. záložné právo k stavebnému objektu v prospech fondu v dvojnásobne vyššej hodnote od povolenej hodnoty 

záruky uchádzačky na súbehu alebo inej osoby alebo
4. záložné  právo  k poľnohospodárskej  pôde  v prospech  fondu  v raz  a pol  väčšej hodnote od povolenej hodnoty 

záruky uchádzačky na súbehu alebo inej osoby alebo

5. záložné právo k predmetu úverovania a solidárnu záruku – spoludlžníctvo  jednej bonitne kvalitnej právnickej 
osoby,

6. záložné právo k predmetu úverovania a solidárnu  (dve fyzické osoby) pre úvery, ktorých výška je do 400 000,00 
dinárov.

Priorita vo vydávaní záruk  sa určí, okrem iného, aj podľa nasledujúcich kritérií:
- väčšia vlastná účasť v celkovej hodnote investície,
- dĺžka čakania na evidencii Národnej služby zamestnávania,
- vek,
- počet novozamestnaných pracovníkov realizáciou investície,
- počet nezamestnaných členov domácnosti,
- nevyvinutosť obce.

Podmienka vydávania povolenej záruky je registrovanie činnosti, v súlade so Zákonom o súkromných podnikateľoch 
a Zákonom o obchodných spoločnostiach a premena pracovno neaktívnej ženy na pracovno aktívnu v tej oblasti.

Súbeh je otvorený po vyčerpanie záručného potenciálu.

Nebude sa prihliadať na prihlášky, ktoré sú:
- mimo oblasti hospodárskych činností zahrnutých týmto súbehom,
- neúplné,
- bez záväzných podpisov podávateľov prihlášky na tlačive prihlášky a biznis pláne,
- odovzdané po uplynutí určenej lehoty na odovzdanie.

Dodatočné informácie a vysvetlenia sa môžu dostať v Záručnom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny  v Novom  
Sade,  Hajduk  Veljkova  11,  (Master  centrum  Novosadského  veľtrhu), v pracovný deň od 9 do 15 hodín a na 
telefónnom čísle: (021) 489-37 00.
Text súbehu je uverejnený na stránke: www.garfondapv.org.rs

Dňom uverejnenia tohto súbehu sa uzaviera Súbeh o povoľovanie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie 
START UP programov pracovne neaktívnych žien na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny – Banát, vypísaný podľa 
Rozhodnutia Správnej rady Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny číslo 02-II/24-5 z 22. septembra 2006.


