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S Ú B E H  

 

na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie obstarania nového 
energeticky účinného vybavenia a vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie  

 
 

 

1. 
 

Základným cieľom vydávania záruk je vytvorenie predpokladov pre ľahší prístup k úverovým 
líniám bánk, obchodným spoločnostiam (mikro, makro a stredným), podnikateľom 
a registrovaným poľnohospodárskym gazdovstvám za účelom zabezpečenia chýbajúcich 
finančných prostriedkov na financovanie obstarania energeticky účinného vybavenia a 
vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.   
 

2. 
 
 Právo účasti sa súbehu majú obchodné spoločnosti (mikro, malé a stredné), podnikatelia 
a registrované poľnohospodárske gazdovstvá, ktoré spĺňajú tieto podmienky: 
 
1. Obchodné spoločnosti (mikro, malé a stredné) a podnikatelia 
 

 podnikateľské sídlo na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 

 podporený projekt musí byť realizovaný na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 

 posledné dve pozitívne finančné správy, 

 že podávateľ žiadosti podniká najmenej 3 roky alebo patrí do skupiny spriaznených 
právnických osôb, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, kde žiadosť môže podať len jedna 
právnická osoba, ktorá sa podľa pozitívnych zákonných predpisov pokladá za spriaznenú 
právnickú osobu., 

 nemá nevysporiadané záväzky voči banke a fondu,  

 riadna finančná história,  

 iné minimálne podmienky definované aktmi podnikateľskej politiky banky a fondu. 
 

2. 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. 
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3. 
 

Podľa tohto súbehu sa bude garantovať pre úvery povolené na financovanie obstarania 
energeticky účinného vybavenia a vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie, s tým, že banka môže, v súlade so svojou podnikateľskou politikou, dohodnúť, 
aby sa do 25% prostriedkov úveru mohlo využiť na dodatočné výdavky priamo späté 
s financovaným projektom.  
 

Energeticky účinné vybavenie je vybavenie, ktoré zmenšuje spotrebu energie minimálne o 20% 
a ktoré znižuje emisiu CO2 minimálne 20%. Ak sa v rámci jedného úveru financuje viac rôznych 
opatrení energetickej účinnosti, každé opatrenie, resp. vybavenie, ktoré sa financuje, musí 
uskutočniť úspory minimálne 20%.     
 

4. 
 

Podľa tohto súbehu záruky sa vydajú na sumu do 80% celkovej pohľadávky banky na úver 
(hlavný dlh navýšený o bežný úrok a prípadný úrok z omeškania), ktorá sa schválila podľa 
nasledujúcich podmienok:  
 

1. Úvery v eurách 
 suma povoleného úveru: v súlade s úverovou schopnosťou, od minimálne 5.000,00 eur 

pо maximálne  250.000,00  eur, v dinárovej protihodnote, podľa priemerného kurzu NBS 
v deň uvoľnenia úveru do užívania,  

 lehota splatenia úveru: dо 7 rokov, 
 doba spočívania: do 12  mesiacov, ktorá je zapojená do lehoty splatenia úveru (úrok sa 

vyúčtuje a platí počas doby spočívania),  
 nominálna úroková sadzba:  fixná dо 5,95 % alebo premenná dо 5,95%+6МEuribor 
 účasť: v súlade s podnikateľskou politikou banky, 
 uvoľnenie úveru do užívania: koná sa zaplatením na účet predajcu, na základe 

predbežného účtu, podľa priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do užívania 
alebo na účet klienta spolu so závezným účelovým sledovaním, 

 splácanie úveru: po uplynutí doby spočívania:  
      -   v rovnakých mesačných anuitách/splátkach pre podniky a podnikateľov,  
      -    v rovnakých mesačných, trojmesačných a polročných splátkach pre registrované 

poľnohospodárske gazdovstvá.  
Splácanie úveru sa koná v dinárovej protihodnote podľa priemerného kurzu NBS v deň 
uvoľnenia úveru do užívania, 

 úhrada banky za spracovanie žiadosti o úver: do 1% zo sumy povoleného úveru, 
jednorazovo vopred, 

 úhrada za predčasné splatenie úveru:  0%,  
 úhrada za monitoring:  0 %. 

 

 

2. Úvery v RSD 

Fond bude povoľovať záruky aj pre úvery povolené v dinároch, v súlade s podnikateľskou 
politikou bánk.  
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5. 
 

Prostriedky zábezpeky riadneho splácania zročných záväzkov voči banke a fondu sú:  
 blanko vlastné zmenky, 
 oprávnenia priameho zadlžovania, 
 spoludlžnictvo spriaznených osôb, 
 vlastná zmenka zakladateľa/majiteľa, 
 hypotéka 1. radu k poľnohospodárskej pôde bez bremien, v minimálnom pomere v 

hodnote 1:1,3 na povolenú sumu úveru (istina úveru), alebo hypotéka 1. radu na 
stavebno/podnikateľskom objekte v minimálnom pomere 1:1,5 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 bežný úrok a 
eventuálny úrok z omeškania, ako aj za úhradu za poskytnutie záruky), podľa pomeru, 
ktorý zodpovedá pomeru vydanej záruky, 

          alebo 
hypotéka 1. radu k poľnohospodárskej pôde v minimálnom pomere 1:1,3 alebo 
stavebno/podnikateľskému objektu v minimálnom pomere 1:1,5 na povolenú sumu úveru 
(istina úveru), bez bremien, ustanovená v prospech fondu (hlavný dlh navýšený o bežný 
úrok a eventuálny úrok z omeškania, ako aj za úhradu za poskytnutie záruky) a hypotéka 
2. radu k poľnohospodárskej pôde v minimálnom pomere v hodnote 1:1,3 alebo 
stavebno/podnikateľskému objektu v minimálnom pomere 1:1,5 na povolenú sumu úveru, 
ustanovená v prospech banky (hlavný dlh navýšený o bežný úrok a eventuálny úrok z 
omeškania). 

 

6. 
 

Provízia za vydávanie záruky je 0,5% ročne 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. 
 
Na zaokrytie trov uskutočnenia súbehu účastník súbehu zaplatí sumu 6.000,00 dinárov na 
bežný účet fondu číslo 160-118074-98. 

 
Súbeh je otvorený po vyčerpanie záručného potenciálu. 
 
Žiadosť o povolenie úveru a záruky spolu s dokumentáciou sa podáva vo všetkých 
podnikateľských jednotkách bánk na územií AP Vojvodiny, ktoré s fondom uzavreli zmluvu 
o podnikateľskej spolupráci.  
 
Oneskorené a neúplné prihlášky na povolenie úveru a záruk sa nebudú rozoberať. 
 
 
Dodatočné informácie možno dostať v pracovný deň v Záručnom fonde v Novom Sade, Hajduk 
Veljkova č. 11 (Master stredisko Novosadského veľtrhu) a na telefónnom čísle (021) 489-37-00 
ako aj vo všetkých podnikateľských jednotkách bánk na územií AP Vojvodiny, ktoré s fondom 
uzavreli zmluvu o podnikateľskej spolupráci.  
. 
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Теxt súbehu, nevyhnutná dokumentácia, ktorá sa pripája k žiadosti, dokumentácia 
nevyhnutná na založenie hypotéky, zoznam oblastí, ktoré sa budú úverovať a zoznam 
bánk kreditorov sú uverejnené na stránke záručného fondu AP Vojvodiny 
www.garfondapv.org.rs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garfondapv.org.rs/

