
 

 

 

 

Podľa Uznesenia Správnej rady Záručného fondu AP Vojvodiny č. 01-IV/40-3 zo 14.05.2015 

SA VYPISUJE  

SÚBEH 

na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie obstarania nového 

vybavenia pre mikro, malé alebo stredné obchodné subjekty, podnikateľov a roľnícke družstvá  

1. 

Základným cieľom vydávania záruk je vytváranie podmienok na ľakšie sprístupnenie úverových 

línií bánkobchodným subjektom (mikro, malé a stredné), podnikateľom a roľníckym družstvám, ktoré 

vykonávajú činnosť najmenej tri roky, z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov na 

rozvojové projekty z dôvodu podnecovania hospodárskych aktivít a podpory vytvárania nových 

pracovných miest. 

2. 

Právo účasti na tomto súbehu majú obchodné subjekty (mikro, male a stredné) roľnícke družstvá a 

podnikatelia,ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: 

 obchodné sídlo na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 

 podporený projekt musí byť uskutočnený na území AP Vojvodiny,  

 posledné dve pozitívne finančné správy, 

 žiadateľ podniká najmenej tri roky a žiadosť môže podať len jedna právnická osoba, ktorá sa 

podľa pozitívnych zákonných predpisov pokladá za spriaznenú právnickú osobu, 

 nietozročnýchnevysporiadaných záväzkovvôči banke a fondu, 

 čistá úverová história, 

 iné minimálne podmienky definované aktami obchodnej politiky banky a fondu. 

3. 

Podľa tohto súbehu sabude ručiť za úvery povolené na obstaranie nového zariadenia, pre 

nasledujúce oblasti obchodnej činnosti: 

- výroba a spracovanie, 

- cestovný ruch, 
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- výrobné služby. 

Ako zariadenie sa uznáva zariadenie, ktorého úžitočná životnosť jedlhšia ako jeden rok a ktorého 

priemerná jednotlivá kúpna cena vo chvíli obstarania je vyššia od priemernej hrubej mzdy zamestnanca 

v republike podľa posledného uverejneného údaja republikového orgánu pre štatistické úkony.  

Týmto súbehom sa nebude financovať obstaranie osobných automobilov, zariadenie určené 

navybavovanie pohostinských objektov (kaviarní), obchodných objektov, stávkových kancelárií, výrobua 

spracovanie tabaku alebo výrobu a dopyt tovaru a služieb, ktoré sa podľa tuzemských predpisov 

a medzinárodných konferencií a dôhôd pokladajú za zakázané. 

4. 

Podľa tohto súbehu sa záruky budú poskytovať  na hodnotu 80% celkových pohľadávok banky z úveru 

(hlavný dlh navýšený o riadny úrok a prípadný úrok z omeškania) schválené  pod nasledujúcimi 

podmienkami: 

1. Úvery v EUR 

 suma schváleného úveru: v súlade so úverovou spôsobilosťou, od minimálne 5 000,00 do 

maximálnej sumy eur 100 000,00 v dinárovej protihodnote, podľa priemerného kurzu NBS v deň 

uvoľnenia úveru do užívania, 

 úver možno užívať ako obežné prostriedky najviac do 30% celkového schváleného úveru pre 

potreby investície, ktorá sa financuje, 

 lehota splatenia úveru: do 6 rokov, 

 doba spočívania: do 12 mesiacov vrátane lehoty splatenia úveru (úrok sa účtuje a inkasuje  počas 

doby spočívania), 

 nominálna úroková miera: variabilná do 5,95%+6m euribor alebo fixnáúrokovásadzba do 6,5%, 

 uvoľnenie úveru do užívania: sa koná zaplatením na účet predávajúceho na podklade 

predbežného účtu, podľa oficiálneho priemerného kurzu mbs v deň uvoľnenia prostredkov 

schváleného úveru do užívania alebo na účet klienta s povinným účelovým sledovaním, 

 splácanie úveru: po uplynutí doby spočívania v rovnakých mesačných, trojmesačných, polročných 

alebo ročných anuitách/splátkach, v závistlosi od základnej činnosti klienta, a to v dinárovej 

protihodnote eura podľa priemerného kurzu  NBS v deň splatenia, 

 bankové poplatky zaspracovanie úverovej žiadosti maximálne do: 1% hodnoty schváleného úveru 

jednorazovo vopred. 

 úhrada za predčasné splatenie úveru: 0%. 

 

2. Úvery v RSD 

Fond bude schvaľovať záruky aj pre úvery schválené v dinároch, v súlade s obchodnou politikou 

bánk. 

5. 



Prostriedky zabezpečenia riadneho splácania splatných záväzkov vôči banke a fondu sú: 

 blanko vlastné zmenky, 

 povolenie na debet, 

 spoločné dlhovanie spriaznených osôb, 

 osobná zmenka zakladateľa/majiteľa, 

 prvá hypotéka k poľnohospodárskej pôde v minimálnej sume 1:1,3 alebo  obytným/obchodným 

objektom v minimálnej sume 1:1,5 na schválenú sumu úver (istina úveru), bez zaťaženia, určená 

v prospech banky(hlavný dlh je navýšený o riadny úrok a prípadný úrok z omeškania) 

a v prospech fondu (hlavný dlh navýšený o riadny úrok a prípadný úrok z omeškania, ako aj 

poplatok na vydanie záruky) a v priamom pomere s percentom ručenia 

alebo 

 prvá hypotéka 1 k poľnohospodárskej pôde v minimálnom pomere 1:1,3 alebo n 

obytno/obchodným objektom v minimálnom pomere 1:1,5 na povolenú sumu úveru (istina 

úveru), bez zaťaženia, určená v prospech fondu (hlavný dlh navýšený o prípadny úrok a prípadný 

úrok z omeškania, ako aj o poplatok na vydávanie záruky) a druhá hypotéka k 

poľnohospodárskej pôdev minimálnom pomere 1:1,3 alebo obytno/obchodnému objektu 

v minimálnom pomere 1:1,5 na schválenú sumu úveru, určenú v prospech banky (hlavný dlh 

navýšený o riadny úrok a prípadný úrok z  omeškania).  

Banka, fond a klient môžu zmluvne dojednať aj iné prostriedky zabezpečenia riadneho vracania 

splatných záväzkov. 

 

6. 

 

Provízia na vydávanie záruky je 0,5% ročne z nominálnejsumyzáruky a platí sa na vydávanie záruky. 

Každá ďalšia provízia sa vypočíta ročne v období od 01.-15.09. bežného roka, na zvyšok ručeného dlhu 

a platí sa v desaťdňovej lehote odo dňa prijemu účtovania – faktúry. 

 

Na úhradu nákladov realizácie súbehu účastník súbehu platí 6 000,00 dinárov na bežný účet fondu číslo: 

160-118074-98. 

 

Súbeh bude otvorený po vyčerpanie záručného potenciálu. 



 

Žiadosť na povolenie úveru a záruky s dokumentáciou sa podáva vo všetkých pracovných jednotkách 

banky na území AP Vojvodiny,ktoré s fondom uzavreli dohodu o obchodnej spolupráci. 

Neúplné a oneskorené žiadosti na povolenie úveru a záruky sa nebudú rozoberať. 

Priority vo vydávaní záruky má žiadateľ, ktorého projekt se bude ralizovať v nevyvinutej obci, ako aj 

podnikateľka, mikro, malá alebo stredná obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľkou  alebo väčšinovou 

majiteľkou je žena. 

 

Dodatočné infomácie možno dostať každý pracovný deň v Záručnom fonde AP Vojvodiny v Novom Sade, 

Hajduk Veljkova č. 11 (Master centrum Novosadského veľtrhu) a na telefónnom čísle: (021) 489-37-00 

a vo všetkých filiálkach banky,ktoré s fondom uzavreli dohodu o obchodnej spolupráci. 

 

Text súbehu, povinná dokumentácia, ktorá sa prikladá k prihláške, dokumentácia nevyhnutná pre 

založenie hypotéky a zoznam Bánk kreditorov sú uverejnené na webovej stránke Záručného fondu AP 

Vojvodiny www.garfonda.org.rs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA 

 

1. STAVOVÁ A INÁ DOKUMENTÁCIA 

 

Obchodné subjekty, podnikatelia a roľnícke družstvá: 

- žiadosť (žiada sa schválenie dlhodobého úveru s prihláškou na súbeh fondu pre povolenie 

záruky) 

- predbežný účet/účty predávajúceho zariadenia zobrazený v eur alebo rsd, ak sa žiadosť vzťahuje 

na dinárový účet, 

- biznis plán, 

- podpísaný a overený súhlas na stiahnutie výpisu z úverového registra nbs, 

- fotokópia kompletnej finančnej správy za posledné dva roky, 

- hrubá súvaha, v súlade s postupmi banky a špecifikácia za poslednú výročnú správu a v deň 

hrubej súvahy nasledujúcich účtov: účasť v imaní, dlhodobé úvery, kupujúci v krajine, kupujúci 

v zahraničí, žírový účet, obstarávatelia v krajine, obstarávatelia v zahraničí, krátkodobé úvery, 

základné prostriedky, 

- fotokópia overených konsolidovaných finančných správ, ak podávateľ žiadosti patrí do skupiny 

spriaznených osôb, ktoré sú zákonnom povinné na ich zostavenie, 

- fotokópia karty vzorových podpisov bežného účtu banky kreditora,  

- potvrdenia iných bank, ktorých má otvorené účty o uskutočnenom dopyte a priemernom stave 

na dinárových a devízových účtoch, za predchádzajúci rok a zna bežný rok do dňa podávania 

žiadosti, 

- fotokópia zakladateľského aktu a stanovy, 

- fotokópia rozhodnutia o registrovaní obchodnej spoločnosti, agentúry obchodných registrov, 

- overený podpis osôb oprávnených zastupovaním (op tlačivo) a fotokópia uznesenia o 

vymenovaníosôb oprávnenýchna zastupovanie, 

- fotokópia výpisu z daňovej evidencie o daňovom čísle (dič), ak dič nie je obsiahnutý 

- fotokópia výpisu z registra poľnohospodárskych gazdovstiev, 

- rozhodnutie o vyrubenej dani na prijmy zo samostatnej činnosti a potvrdenie o zaplatených 

daňových záväzkoch (podnikatelia) 

- zoznam základných prostriedkov, ktoré sa používajú na pracovné účely – dôkazy o majetku, ak sa 

základné prostriedky nevedú na podnik, 



- potvrdenie daňovej správy o zaplatených daňových záväzkov a iných verejných prijmoch, 

- fotokópia osobného preukazu/ a majiteľa osôb oprávnených na zastupovanie (alebo tlačené 

údaje z čítačke elektronického preukazu), 

- dôkazy o zaplatení poplatkov uskutočnenia súbehu, 

- vyhlásenie o spriaznených osobách (tlačivo banky/fondu), 

 

- 3) DOKUMENTÁCIA NEVYHNUTNÁ NA USTANOVENIE HYPOTÉKY:  

 

- Výpis z pozemkových kníh pre nehnuteľnosti, ktoré sú na území, na ktorom sú účinné 

pozemkové knihy alebo odpis listiny nehnuteľností príslušnej služby pre kataster nehnuteľností 

pre územie, pre ktoré je zriadený kataster nehnuteľností v podope úplného zápisu, v súlade s 

platným predpisom, 

- fotokópie (obidvoch strán) alebo čípový výpis osobných preukazov všetkých majiteľov, resp. 

spolumajiteľov nehnuteľnosti  alebo rozhodnutie spravujúceho orgánu o ustanovení hypotéky 

na nehnuteľnosť (ak je majiteľ právnická osoba), a ak je poskytovateľ zálohy druhá právnická 

osoba rozhodnutie o registrácii hospodárskeho subjektu Agentúry obchodných registrov, štatút, 

resp. akt o založení a tlačivoOP, 

- fotokópia (obidvoch strán) alebo čípový výpis osobného preukazu manžela majiteľa, 

resp.manžela spolumajiteľa nehnuteľnosti (ak je majiteľ nehnuteľnosti fyzická osoba), 

- odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vykonaný oprávneným súdnym znalcom zo zoznamu 

banky, ktorý je zapísaný do Registra stálych súdnych znalcov pre oblasť poľnohospodárstva, ak je 

predmet hypotéky poľnohospodárska pôda, alebo pre oblasť staviteľstva, ak je predmet 

hypotéky bytovo/podnikateľský objekt na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti alebo 

odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorý vykonala daňová správa. 

 

ZOZNAM BÁNK 

 

1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 

2. AIK BANKA AD NIŠ 

3. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 

 



 

 

 


