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V Y P I S U J E  S A 

S Ú B E H 

NA POVOLENIE ZÁRUK NA ZABEZPEČENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV NA OBSTARANIE NOVEJ 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ MECHANIZÁCIE A VYBAVENIA 

1. 

Základným cieľom vydávania záruk Záručného fondu AP Vojvodiny je vytvorenie predpokladov pre ľahší prístup 

k úverovým líniám bánk, za priaznivejších podmienok od trhových, ktoré sú určené na úverovanie fyzických 

osôb – poľnohospodárov, ktorí sú nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, s 

bydliskom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie a 

vybavenia. 

2. 

Podľa tohto súbehu sa bude garantovať pre úvery povolené na obstaranie: 

 kombajnov, 

 traktorov, 

 iných samochodných poľnohospodárskych strojov, 

 prívesných poľnohospodárskych strojov, 

 rodičovského stáda, 

 viacročných porastov ovocnín a viniča (sadenice a sprievodné vybavenie) 

 vybavenia 

z oblasti výroby a uskladňovania obilnín, priemyselných, liečivých, aromatických a koreninových bylín, ovocia, 

okrasných bylín, ako aj vybavenia pre mobilné sušiarne, vybavenia na zavlažovanie, vybavenia na ochranu proti 

zlému počasiu, vybavenia pre dobytkársku produkciu a vybavenia na dosiahnutie energetickej účinnosti v 

poľnohospodárskej výrobe. 

Právo účasti na súbehu majú fyzické osoby – POĽNOHOSPODÁRI – nositelia registrovaných rodinných 

poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí vyhoveli nasledujúcim minimálnym podmienkam: 

 bydlisko na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 

 otvorený účelový bežný účet v banke kreditorke a prihlásený v Správe agrárnych platieb ako účelový 

bežný účet registrovaného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, 

 menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity. 



Účastníci súbehu svoj záujem o povolenie úveru a vydanie záruky vyjadrujú odovzdaním prihlášky na súbeh na 

povolenie záruky. 

Prihláška na tento súbeh sa odovzáva Záručnému fondu AP Vojvodiny. Jestvuje možnosť, že sa prihláška na 

súbeh o vydanie záruky doručí aj banke kreditorke. 

3. 

Podľa tohto súbehu záruky sa vydajú na sumu do 100% celkovej pohľadávky banky podľa úveru (hlavný dlh 

navýšený o bežný úrok a prípadný úrok z omeškania), ktorá sa schválila podľa nasledujúcich podmienok: 

1. Úvery v EUR 

 suma úveru pre poľnohospodársku mechanizáciu a vybavenie: od minimálne 3000,00 eur a maximálne 

150 000,00 eur v dinárovej protihodnote, podľa oficiálneho priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do 

užívania, 

 suma úveru pre rozšírenie rodičovského stáda: do 50 000,00 EUR v dinárovej protihodnote, podľa 

oficiálneho priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do užívania, 

 suma úveru pre zakladanie dlhodobých porastov ovocnín a viniča (sadenice a vybavenie): do 30 

000,00 EUR v dinárovej protihodnote, podľa oficiálneho priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do 

užívania, 

 nominálna úroková sadzba: fixne do 7,5% alebo premenná do 6,75% + 6M Euribor na ročnej úrovni. 

Úrok sa zúčtuje spôsobom určeným podnikateľskou politikou banky, 

 doba spočívania pri úveroch na rozšírenie rodičovského stáda: do 12 mesiacov a započítaná je do 

lehoty splatenia úveru (úrok sa vypočituje a platí počas doby spočívania). 

 doba spočívania pri úveroch na zakladanie dlhodobých porastov ovocnín a viniča (sadenice a 

vybavenie): do 24 mesiacov a započítaná je do lehoty splatenia úveru (úrok sa vypočituje a platí počas doby 

spočívania), 

 lehota splatenia úveru: do 10 rokov, 

 spôsob využívania úveru: prevodom dinárovej protihodnoty povolenej sumy úveru na účet predajcu – 

dodávateľa statkov na základe predbežného účtu na obstaranie predmetu úverovania, 

 spôsob splatenia úveru: vo dvoch polročných anuitách v dinárovej protihodnote stredného kurzu NBS, 

ktorý platí v deň platby, a to: 

 pre úvery uvoľnené do užívania od 01.01. do 31.06. v bežnom roku je prvá anuita zročná na platbu 

01.09. v tom istom roku, 

 pre úvery uvoľnené do užívania od 01.07. do 31.12. v bežnom roku je prvá anuita zročná na platbu 

01.03. v budúcom roku. Banka odo dňa uvoľnenia úveru do užívania po deň začiatku splácania úveru zúčtováva 

a vyberá úrok. 

Banka na základe dohody s klientmi môže dojednať inú dynamiku splatenia úveru, ako aj obdobie odpočívania 

úveru. 



 Úhrada banky: do 1% fixne zo sumy povoleného úveru, jednorazovo, vopred – pred realizáciou úveru,  v 

dinárovej protihodnote, podľa oficiálneho priemerného kurzu NBS v deň uvoľnenia úveru do užívania, 

 Predčasné splatenie úveru: 0%. 

2. Úvery  v RSD 

Fond bude povoľovať záruky aj pre úvery povolené v dinároch v súlade s podnikateľskou politikou banky. 

4. 

Podávateľ prihlášky ako prostriedok zábezpeky záväzkov na podklade vydanej záruky Záručného fondu AP 

Vojvodiny zabezpečí nasledujúce: 

 blanko vlastnú zmenku s doložkou: - bez protestu a zmenkovými oprávneniami a (opčne), 

 hypotéku 1. radu k poľnohospodárskej pôde, bez bremien, v minimálnej sume 1:1,3 z hodnoty zaručenej 

sumy alebo 

 hypotéku 1. radu k poľnohospodárskej pôde, bez bremien, v minimálnej sume 1:1 z hodnoty zaručenej 

sumy a záložné právo k predmetu úverovania, ak je predmet úverovania nová poľnohospodárska 

mechanizácia, kombajn, traktor, iné samochodné poľnohospodárske stroje alebo 

 bonitne kvalitného spoludlžníka, určeného podľa interných postupov fondu a záložné právo k predmetu 

úverovania, ak je predmet úverovania nová poľnohospodárska mechanizácia, kombajn, traktor, iné 

samochodné poľnohospodárske stroje alebo 

 záložné právo k predmetu úverovania, ak podávateľ prihlášky na súbeh zabezpečí vlastnú účasť v 

minimálnej sume do 40% hodnoty predmetu úverovania, ak je predmet úverovania nová poľnohospodárska 

mechanizácia, kombajn, traktor, iné samochodné poľnohospodárske stroje. 

V prípade, že fond ručí 100% celkovej pohľadávky banky na úver, určené prostriedky zábezpeky pre záväzky 

podľa vydaných záruk zostávajú nezmenené. 

V prípade, že banka a fond delia riziko, prostriedky zábezpeky riadneho splnenia záväzkov podľa úveru a záruky 

sa nadviaže v prospech fondu a banky. 

Iné inštrumenty zábezpeky sa určujú v súlade s politikou hospodárenia fondu a banky. 

5. 

Provízia za vydávanie záruky: 0,5% ročne z nominálnej sumy záruky a platí sa pred jej vydaním záruky. Každá 

ďalšia provízia sa zúčtuje ročne, v období  1.-15.09. bežného roku, zo zostatku zaručenej dlžnej sumy a platí sa 

za 10 dní po dni prijatia zúčtovania – faktúry. 

Na hradenie trov uskutočnenia súbehu účastník súbehu vpláca sumu 4000,00 dinárov na bežný účet Záručného 

fondu AP Vojvodiny číslo: 160-118074-98. 

Prihláška o účasť na tomto súbehu s pripojenou dokumentáciou je súčasne potrebná dokumentácia na 

povolenie úveru a záruky na účely určené týmto súbehom. 

Záruka sa vydá po vplatení provízie a ustanovení prostriedku zábezpeky. 



Jestvuje možnosť podania viacerých prihlášok o účasť na tomto súbehu zo strany rôznych subjektov z dôvodu 

financovania jednej jednotky vybavenia. 

Prioritu pri vydávaní záruky má podávateľ prihlášky – nositeľ registrovaného rodinného poľnohospodárskeho 

gazdovstva: 

 ak má menej ako 40 rokov vo chvíli povolenia úveru alebo 

 ak  je žena nositeľka gazdovstva alebo 

 ak má bydlisko v nevyvinutej alebo nedostatočne vyvinutej obci.  

Súbeh je otvorený po vyčerpanie záručného potenciálu. 

Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať. 

Tlačivo prihlášky o účasť, ako aj všetky informácie v súvislosti so súbehom sa môžu dostať v pracovný deň, v 

Záručnom fonde v Novom Sade, Hajduk Veljkova č. 11, 6. poschodie (Master stredisko Novosadského veľtrhu) a 

na telefónnom čísle (021) 489-37-00 alebo vo všetkých filiálkach a pobočkách bánk kreditoriek. 

Text súbehu, tlačivo prihlášky na súbeh, nevyhnutná dokumentácia, ktorá sa pripája k prihláške, 

dokumentácia nevyhnutná pre založenie hypotéky, podrobný zoznam vybavenia, ktoré môže byť predmet 

úverovania a zoznam bánk kreditoriek sú uverejnené na stránke Záručného fondu AP Vojvodiny: 

www.garfondapv.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ZOZNAM VYBAVENIA, KTORÉ MÔŽE BYŤ PREDMET ÚVEROVANIA 

I.Mechanizácia a vybavenie na výrobu obilnín, priemyselných, liečivých, aromatických a koreninových bylín, a 

to: 

 traktory a traktorové kabíny, 

 mechanizácia na základnú a predsejbovú úpravu pôdy, 

 mechanizácia na sejbu roľníckych kultúr, 

 mechanizácia na ochranu roľníckych kultúr proti chorobám, škodcom a burine, 

 vybavenie na ochranu/spracovanie/balenie olejnín, pestovanie liečivých, koreninových a aromatických 

bylín, pestovaných druhov húb, 

 vybavenie na ochranu/spracovanie/balenie lesných plodov a liečivých bylín z prírody, 

 traktorové prívesy, 

 kombajny a adapéry na kombajny, 

 kukuričné zberače, 

 

II. mechanizácia a vybavenie na výrobu ovocia, zeleniny a okrasných bylín, a to: 

 špecializované traktory na ovocinársku a vinohradnícku výrobu, 

 mechanizácia na sejbu a výsadbu zeleninových bylín, 

 mechanizácia a vybavenie na ochranu ovocia a zeleniny proti chorobám, škodcom, burine, ľadovcu a 

chladu, 

 vybavenie na pestovanie zeleniny v chránenom priestore, 

 mechanizácia na zber ovocia a zeleniny, 

 vybavenie na umývanie, kalibrovanie, triedenie, polírovanie a balenie ovocia a zeleniny, ako aj box 

palety na uskladňovanie ovocia a zeleniny v chladiarňach a chladiace zariadenia pre chladiarne, 

 mechanizácia na odstraňovanie zvyškov po reze ovocnín, 

 vybavenie na balenie sadiva okrasných bylín (osiva, cibuliek, sadeníc), 

 mulčovače, 

 hexagóny s prívesmi, 

 stroje na zelený zber, 

 stroje na aplikáciu hnojív, 



 mechanické prostriedky na ochranu bylín, 

III. sušiarne, 

IV. vybavenie a mechanizácia na zavlažovanie, 

V. mechanizácia a vybavenie pre dobytkársku výrobu, a to: 

 mechanizácia na prípravu objemového dobytčieho krmiva, 

 vybavenie na dojenie, chladenie a skladovanie mlieka, 

 vybavenie pre systémy automatického napájania a kŕmenia zvierat, 

 mechanizácia a vybavenie pre manipuláciu s maštaľným hnojivom a hnojovicou, 

 vybavenie na ventiláciu objektov na kŕmenie zvierat, 

 vybavenie na kŕmenie a tepelnú reguláciu na farmách ošípaných a hydiny, 

 špecializované vybavenia pre hydinárske farmy na produkciu konzumných a násadových vajec, 

 vybavenie pre včelárstvo. 

VI. vybavenie na zvýšenie energetickej účinnosti v poľnohospodárskej výrobe 

VII. rodičovské stádo 

VIII. dlhodobý porast ovocnín a viniča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTÁCIA,  

KTORÁ SA ODOVZDÁVA  SPOLU S PRIHLÁŠKOU NA SÚBEH 

ÚČASTNÍK SÚBEHU k prihláške pripája aj nasledujúcu dokumentáciu: 

 Predbežný účet predmetu úverovania, vyjadrený v EUR alebo v RSD, ak sa žiadosť podáva pre dinárový 

úver, ktorý vydal výrobca poľnohospodárskej mechanizácie/ vybavenia alebo generálny zástupca, 

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

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

 fotokópiu karty účelového účtu, prihláseného v Správe agrárnych platieb ako účelového bežného účtu 

registrovaného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, 

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

domácnosti po deň odovzdania prihlášky, 

 dôkaz o registrovanej osevnej štruktúre a registrovanom dobytčom fonde, ak sa zaoberá 

dobytkárstvom, v Ministerstve financií RS – Správe trezoru, 

 fotokópie osobných preukazov podávateľov prihlášky a členov jeho domácnosti (obidve strany) alebo 

čipový výpis osobných preukazov, 

 potvrdenie o príjmoch členov domácnosti, 

 vyhlášku o spriaznených osobách (možno ju stiahnuť aj zo stránky fondu), podpísanú klijentom bez 

ohľadu, či existujú spriaznené osoby alebo nie, 

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

v predchádzajúcom roku a bežnom roku po deň odovzdania prihlášky, 

 dôkaz o zaplatení trov uskutočnenia súbehu, 

 ak účastník súbehu ako prostriedok zábezpeky navrhne spoludlžníka, doručuje Vyhlášku právnickej 

osoby o súhlase byť spoludlžníkom. 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA, ktorá súhlasila byť SPOLUDLŽNÍKOM účastníka tohto súbehu odovzdáva nasledujúcu 

dokumentáciu: 

 fotokópiu rozhodnutia o registrácii podnikateľského subjektu, 

 overený podpis osôb oprávnených zastupovať (ОP tlačivo) a rozhodnutie o vymenovaní osôb 

poverených zastupovaním, 

 fotokópiu karty vzorových podpisov v banke pre všetky otvorené podnikateľské účty, 

 fotokópiu alebo čipový výpis osobného/-ých preukazu/-ov majiteľov a osôb poverených zastupovaním, 

 fotokópiu aktu o pridelení DIČ, ak sa DIČ neuvádza v rozhodnutí o registrácii, 



 potvrdenie o zápise do registra poplatníkov DPH, 

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

 fotokópie finančných správ za uplynulé tri roky, s poznámkami a správou audítora (stredné a veľké 

právnické osoby), 

 hrubú bilanciu (v podobe bilancie), nie staršiu ako 60 dní po dni podpísania vyhlášky o súhlase byť 

spoludlžníkom, ak odo dňa zostavenia oficiálnej bilancie uplynuli viac ako tri mesiace a syntetické karty 

kupujúcich, dodávateľov, krátkodobých a dlhodobých úverov a základných prostriedkov, 

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

podliehajú zákonnému záväzku ich zostavovania. 

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

rozhodovania. 

DOKUMENTÁCIA NEVYHNUTNÁ NA USTANOVENIE HYPOTÉKY 

Dokumentácia nevyhnutná na ustanovenie hypotéky: 

 Výpis z pozemkových kníh (nie starší ako 8 dní) pre nehnuteľnosti, ktoré sú na území, na ktorom sú 

účinné pozemkové knihy súdu alebo odpis listiny nehnuteľností príslušnej služby pre kataster nehnuteľností 

(nie starší ako 8 dní) pre územie, pre ktoré je zriadený kataster nehnuteľností v podope úplného zápisu, v súlade 

s platným predpisom, 

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

spolumajiteľov nehnuteľnosti, 

 odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, vykonaný oprávneným súdnym znalcom, ktorý je zapísaný do 

Registra stálych súdnych znalcov pre oblasť poľnohospodárstva, na základe rozhodnutia Ministerstva 

spravodlivosti,  alebo odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorý vykonala daňová správa. 

 

ZOZNAM BÁNK KREDITOROV 

 
1. BANCA INTESA A.S. BELEHRAD  
2. CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.S. NOVÝ SAD  
3. AIK BANKA A.S. NIŠ 
4. PROCREDIT BANK  A.S.  BELEHRAD 
5. KOMERCIJALNA BANKA  A.S.  BELEHRAD  
6. NLB BANKA A.S. BELEHRAD 
7. HYPO ALPE-ADRIJA BANK A.S. BELEHRAD 


