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NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA  

 

1. STAVOVÁ A INÁ DOKUMENTÁCIA   

 

А)  Hospodárske spoločnosti a podnikatelia: 

- žiadosť (žiadosť o povolenie dlhodobého úveru spolu s prihláškou na súbeh fondu na povolenie záruky) 

- predbežný účet-účty predajcu vybavenia, vyjadrený v eur alebo v RSD ak sa žiadosť vzťahuje na dinárový 

účet, ktorý musí obsahovať špecifikáciu všetkých výdavkov súvisiacich s vybraným projektom zlepšenia, 

a v závislosti od druhu vybavenia, ktoré sa inštaluje, resp. mení, 

- podnikateľský plán alebo iný dokument, ktorý dosvedčuje ekonomickú oprávnenosť investície, 

- podpísaný a overený súhlas na stiahnutie správy úverového byra NBS, 

- fotokópia kompletných finančných správ pre posledné dva roky, 

- hrubá bilancia v súlade s procedúrami bánk a špecifikácia pre posledný ročný účet  a v deň hrubej bilancie 

týchto účtov: účasť v kapitáli, dlhodobé úvery, kupci v krajine, kupci v zahraničí, žirový účet, oferenti 

v krajine, oferenti v zahraničí, krátkodobé úvery a základné prostriedky,  

- fotokópia overených konsolidovaných finančných správ, ak patrí do skupiny spriaznených osôb, ktoré 

podliehajú zákonnému záväzku ich zostavovania, 

- fotokópia karty vzorových podpisov bežných účtov bánk (pre banky, v ktorých má otvorené bežné účty), 

- potvrdenie iných bánk, v ktorých má otvorené účty o uskutočnenom obrate  a priemernej sume na 

dinárových a devízových účtoch v predchádzajúcom roku a bežnom roku po deň odovzdania prihlášky, 

- fotokópia aktu o založení a štatútu, 

- overený podpis osôb oprávnených zastupovať (OP tlačivo) a fotokópia rozhodnutia o vymenovaní osôb 

poverených zastupovaním,  

- fotokópia výpisu z daňovej evidencie spolu s daňovým číslom (DIČ), ak sa DIČ neuvádza v rozhodnutí 

o registrácii obchodného subjektu, Agentúry obchodných registrov,  

- fotokópia výpisu z registra poľnohospodárskych gazdovstiev, 

- potvrdenie daňovej správy o vysporiadaní daňových záväzkov a iných verejných príjmov, 

- fotokópia osobného/-ých preukazu/-ov majiteľov a osôb poverených zastupovaním (alebo čipovaný výpis 

osobného preukazu), 

- dôkaz o zaplatení trov uskutočnenia súbehu, 

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

Fond a banka si môžu žiadať dodatočnú dokumentáciu, ak odhadnú, že je to nevyhnutné v procese 

rozhodovania.  

 
 
        B)  Registrované poľnohospodárske gazdovstvá: 

1. predbežný účet-účty predajcu vybavenia, vyjadrený v eur alebo v RSD, ak sa žiadosť vzťahuje na dinárový 

účet, ktorý musí obsahovať špecifikáciu všetkých výdavkov súvisiacich s vybraným projektom zlepšenia, 

a v závislosti od druhu vybavenia, ktoré sa inštaluje, resp. mení, 

2. potvrdenie o statuse poľnohospodárskeho gazdovstva, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR – Správa 

trezoru – ak nemá dôkaz o registrovanej osevnej štruktúre a registrovanom dobytčom fonde, 

3. fotokópia karty účelového účtu, alebo zmluvy o otvorení účelového účtu prihláseného v Správe agrárnych 

platieb ako účelového bežného účtu registrovaného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, 

4. fotokópia rozhodnutia daňovej správy o daňovom dlhu za posledných 12 mesiacov - z katastrálneho 

príjmu/skutočného príjmu podávateľa prihlášky a členov jeho domácnosti, 

5. potvrdenie daňovej správy, že sa vysporiadali všetky daňové záväzky podávateľa prihlášky a členov jeho 

domácnosti po deň odovzdania prihlášky, 



 

 

2 

 

6. dôkaz o registrovanej osevnej štruktúre a registrovanom dobytčom fonde, ak sa zaoberá dobytkárstvom v 

Ministerstve financií RS – Správe trezoru,  

7. fotokópie osobných preukazov podávateľa prihlášky a členov jeho domácnosti (obidve strany) alebo 

čipovaný výpis osobných preukazov, 

8. potvrdenie o príjmoch členov domácnosti, 

9. vyhláška o spriaznených osobách (možno ju stiahnuť aj zo stránky fondu), podpísaná klientom, bez ohľadu 

na to, či existujú spriaznené osoby alebo nie, 

10. potvrdenie podnikateľských bánk o sume obratu a priemernej sume na dinárových a devízových účtoch v 

predchádzajúcom roku a bežnom roku po deň odovzdania prihlášky, 

11. dôkaz o zaplatení trov uskutočnenia súbehu. 

 
 

Fond a banka si môžu žiadať dodatočnú dokumentáciu, ak odhadnú, že je to nevyhnutné v procese rozhodovania.  

 
 
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 čipovaný výpis osobných preukazov všetkých majiteľov, resp. 

spolumajiteľov nehnuteľnosti  

 rozhodnutie spravujúceho orgánu o ustanovení hypotéky k nehnuteľnosti (ak je majiteľ právnická osoba), a 

ak je poskytovateľ zálohy druhá právnická osoba rozhodnutie o registrácii obchodného subjektu Agentúry 
obchodných registrov, štatút, resp. akt o založení a OP tlačivo,  

 fotokópia (obidvoch strán) alebo čipovaný 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. 

 

 


