
Podľa uznesenia Správnej rady Záručného fondu AP Vojvodiny č. 01-III/59-5  zo 6. júna 2013

V Y P I S U J E S A

S Ú B E H

NA POVOLENIE ZÁRUK NA ZABEZPEČENIE DLHODOBÝCH  
ÚVEROV NA KÚPU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL JE DO 200 000 000,00 DINÁROV –

 1.
Základným cieľom vydávania záruk Záručného fondu AP Vojvodiny (ďalej: fond) je utvoriť predpoklady pre lahší 
prístup k úverovým linkám bánk určeným na úverovanie kúpy poľnohospodárskej pôdy z dôvodu sceľovania 
poľnohospodárskych pozemkov.

2.

Právo účasti sa súbehu majú fyzické osoby – nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych 
gazdovstiev, ktoré vyhoveli týmto minimálnym podmienkam:

•	 bydlisko na území AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY,
•	 menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity,
•	 menej ako 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve.

3.

Účastníci súbehu svoj záujem o povolenie úveru a vydávanie záruk fondu vyjadrujú odovzdaním Žiadosti o povolenie 
dlhodobého úveru na kúpu poľnohospodárskej pôdy spolu s prihláškou na súbeh fondu na povolenie záruky (ďalej: 
žiadosť).

Žiadosť v súvislosti s týmto súbehom sa podovzdáva veriteľskej banke vo všetkých filiálkach - pobočkách, ktoré 
sú na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Žiadosť sa odovzdáva pre prípad :
•	 existovania zámeru kúpiť konkrétnu poľnohospodársku pôdu,
•	 existovania určitej možnosti, že príde ku kúpe poľnohospodárskej pôdy žiadateľom v období maximálne jedného 

roka od dátumu podpísania zmluvy o vydaní záruky (ďalej: povolenie úverového rámca).

K žiadosti treba pripojiť nasledujúce doklady:
- overenú  predbežnú  zmluvu,  resp.  zmluvu  o kúpe  a  predaji  poľnohospodárskej pôdy (doručuje sa náhradne v 

prípade povolenia úverového rámca),
- fotokópiu potvrdenia, že sa záväzne obnovila registrácia gazdovstva,
- dôkaz o registrovanej osevnej štruktúre v Ministerstve financií a hospodárstva a v správe trezoru,



- rozhodnutie o daňovom záväzku za uplynulých 12 mesiacov - z katastrálneho dôchodku/skutočného dôchodku/
majetku,

- potvrdenie daňovej správy, že sa splnili všetky daňové záväzky po deň odovzdania žiadosti,
- fotokópiu osobných preukazov žiadateľa a členov domácnosti (obidve strany) alebo čipované výpisy osobných 

preukazov,
- potvrdenie o príjmoch členov rodinnej domácnosti,
- vyhlášku o spriaznených osobách (tlačivo banky/fondu),
- dôkaz o otvorenom účte a o prihláške toho účtu Správe poľnohospodárskych platieb ako účelového účtu 

registrovaného poľnohospodárskeho gazdovsta,
- potvrdenia podnikateľských bánk o sume obratu a priemere dinárových a devízových účtov v predchádzajúcom 

roku a na bežný rok do dňa odovzdania žiadosti,
- podklad užívania pôdy - výpis z pozemkových kníh alebo odpis listiny nehnuteľností,
- dôkaz o zaplatení trov uskutočnenia súbehu.

4.

Podľa tohto súbehu sa záruky vydajú na sumu do 80 % celkových pohľadávok banky podľa úveru (hlavný dlh 
navýšený o bežný úrok a eventuálny úrok z omeškania) podľa týchto podmienok:

	suma úveru: v súlade s úverovou spôsobilosťou od 5.000,00 € po maximálne 100.000,00 €v dinárovej 
protihodnote podľa priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do užívania,

	lehota splatenia úveru: maximálne do 10 rokov odo dňa uvoľnenia úveru do užívania,
	disponibilné obdobie na stiahnutie tranže: maximálne do roka v prípade povolenia úverového rámca,
	maksimálna úroková miera (pri úvere) do: NKS 6,75%+6M euribor alebo fixná do 7,95%;
	uvoľnenie úveru do užívania: zaplatením na účet predajcu pôdy na základe overenej zmluvy/predbežnej 

zmluvy o kúpe a predaji, podľa úradného priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do užívania;
	splácanie úveru: po vypršaní odkladného obdobia úveru v rovnakých anuitách alebo v rovnakých splátkach v 

dinárovej protihodnote eur podľa priemerného kurzu NBS v deň platby;
	predčasné splatenie úveru: 0%;
	maximálna úhrada za spracovanie žiadosti o úver: 1% zo sumy povoleného úveru, jednorazovo vopred  alebo  

do 1% fixne zo sumy každej jednotlivej tranže.

5.

Prostriedky zábezpeky riadneho platenia platobných záväzkov voči banke a fondu sú:

•	 blanko vlastné zmenky,
•	 hipotéka v závislosti od politiky hospodárenia banky poskytujúcej úver a to:

- hypotéka 1. radu k poľnohospodárskej pôde bez bremien, v minimálnom pomere v hodnote 1:1,3 na povolenú 
sumu úveru (istina úveru), ustanovená v prospech banky (hlavný dlh navýšený o bežný úrok a eventuálny 
úrok z omeškania) a v prospech fondu (hlavný dlh navýšený o riadny úrok a eventuálny úrok z omeškania, 
ako aj za úhradu za poskytnutie záruky), podľa pomeru, ktorý zodpovedá pomeru vydanej záruky na povolený 
úver;

alebo
- hypotéka 1. radu k poľnohospodárskej pôde v prospech fondu v minimálnom pomere v hodnote 1:1,3 na 

povolenú sumu záruky (hlavný dlh navýšený o riadny úrok a eventuálny úrok z omeškania, ako aj za úhradu za 
poskytnutie záruky) a hypotéka 2. radu ustanovená v prospech banky v minimálnom pomere v hodnote 1:1,3 
na povolenú sumu úveru (hlavný dlh navýšený o riadny úrok a eventuálny úrok z omeškania).



Doklady nevyhnutné na ustanovenie hypotéky:

•	 výpis z pozemkových kníh pre nehnuteľnosti, ktoré sú na území, na ktorom sú účinné pozemkové knihy alebo 
odpis listiny nehnutelností príslušnej služby pre kataster nehnutelností pre územie, pre ktoré je zriadený 
kataster nehnutelností v podope úplného zápisu v súlade s platným predpisom,

•	 fotokópie (obidvoch strán) alebo čipový výpis osobných preukazov všetkých majiteľov, resp. spolumajiteľov 
nehnutelnosti;

•	 fotokópia (obidvoch strán) alebo čipový výpis osobného preukazu manžela majiteľa, resp. manžela 
spolumajiteľa nehnutelnosti,

•	 odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vykonaný oprávneným súdnym znalcom zo zoznamu banky, ktorý 
je zapísaný do Registra stálych súdnych znalcov pre oblast poľnohospodárstva, na základe rozhodnutia 
Minsiterstva spravodlivosti, alebo odhad trhovej hodnoty nehnutelnosti, ktorý vykonala daňová správa.

Provízia za vydávanie záruky: 0,5% ročne zo sumy záruky v deň zúčtovania. Suma provízie sa bude znižovať 
úmerne sume splatených záväzkov z úveru. Prvá provízia sa zúčtuje z nominálnej sumy záruky a platí sa pred vydaním 
záruky. Každá ďalšia provízia sa zúčtuje ročne v období 01. - 15.09. bežného roku zo zostatku zaručeného dlhu a platí sa 
v lehote 10 dní odo dňa prijatia účtu - faktúry.

Provízia sa zúčtuje a splatí aj v prípade povolenia úverového rámca.

Na zaokrytie trov uskutočnenia súbehu účastník súbehu zaplatí sumu 4.000,00 dinárov na bežný účet fondu číslo 
160-118074-98.

Prihláška na účasť na tomto súbehu s pripojenou dokumentáciou bude v prípade pozitívneho rozhodnutia o 
povolení úveru aj súčasťou potrebnej dokumentácie na povolenie záruky na účely určené týmto súbehom.

Záruka sa vydáva na sumu povoleného úveru, navýšenú o sumu zmluvne dojednaného úroku a prípadného úroku 
z omeškania, po splatení provízie a ustanovení prostriedku zábezpeky.

Súbeh je otvorený po vyčerpanie záručného potenciálu.
 Neúplné a oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.
Prioritu pri povolení záruky má žiadateľ – nositeľ registrovaného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva v 
jednom z nasledujúcich prípadov:

•	 ak má menej ako 40 rokov vo chvíli povolenia úveru,
•	 ak je žena nositeľka hospodárstva,
•	 ak má bydlisko v nevyvinutej alebo nedostatočne vyvinutej obci.

Všetky informácie v súvislosti s týmto súbehom možno dostať v kancelárii fondu v Novom Sade, Hajduk Veljkova č. 
11, 6. poschodie (Master stredisko Novosadského veľtrhu) v pracovný deň v čase 9 až 15 hodín a na telefónnom 
čísle (021) 489-37-00 alebo stiahnuť zo stránky www.garfondapv.org.rs.

Informácie možno získať aj vo všetkých filiálkach - pobočkách  bánk podkytujúcich úver.


