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Podľa Programu práce na rok 2020 a Uznesenia Dozornej rady Rozvojového fondu Аutonómnej 

pokrajiny Vojvodiny s.r.о. Nový Sad 

Rozvojový fond Autonómnej pokrajiny Vojvodiny s.r.о. Nový Sad vypisuje 

SÚBEH 

NА  DLHODOBÉ ÚVERY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO  

 

 

1. CIELE PRIDELENIA PROSTRIEDKOV  

Základnými cieľmi pridelenia úverov Rozvojového fondu Аutonómnej pokrajiny Vojvodiny s.r.о. Nový 
Sad (ďalej:fond) je zabezpečenie finančných prostriedkov, určených na podporovanie vývoja a 
zveľaďovanie sektora poľnohospodárstva, zvýšením úrovne technickej vybavenosti, zvýšením rozsahu 
účinnosti a zintenzívnením poľnohospodárskej výroby, zvýšením produktivity, zvýšením stupňa 
konkurencieschopnnosti a ochrany životného prostredia, ako aj podporovanie združenej účasti 
viacerých nositeľov individuálnych poľnohospodárskych gazdovstiev v realizácii spoločnej investície v 
poľnohospodárstve z dôvodu zlepšenia trhového postavenia individuálnych gazdovstiev.  
 
Na realizáciu tejto úverovej linky plánované prostriedky  sú určené programom práce fondu.  
 

2. UŽÍVATELIA ÚVERU 

Právo účasti na súbehu majú fyzické osoby – nositelia komercionálneho rodinného 

poľnohospodárskeho gazdovstva na území AP Vojvodiny, ktorí majú aktívny status gazdovstva 

a dovŕšených menej ako 70 rokov. 

Investícia, ktorá je predmetom úverovania sa musí raelizovať na území AP Vojvodiny. 

3. ÚČEL PROSTRIEDKOV 

Úvery sa pridelia v oblasti poľnohospodárstva na financovanie: 

- obstarania poľnohospodárskych  pohonných a prívesných mechanizačných prostriedkov,  

- obstarania vybavenia pre poľnohospodársku výrobu,  

- obstarania kvalitného šľachtiteľského materiálu v dobytkárstve a rodičovského stáda,  

- obstarania včelstiev a úľov spolu so sprievodným vybavením, 

- obstarania viacročných sadeníc ovocia, viniča a iných viacročných sadeníc s vybavovaním 
plôch pod sadenicami,  

- obstarania sietí proti krupobitiu s podperou,  

- obstarania fóliovníkov, skleníkov a iného vybavenia pre chránený priestor,  

- výstavby studní a obstarania vybavenia a systémov na zavlažovanie,  

- obstarania vybavenia na zvýšenie kapacity a zosúčasnenie liniek na spracovanie primárnych 
poľnohospodárskych produktov,  

- kúpy, vypracovania, adaptácie a vybavovania uskladňovacích kapacít – síl, podlahových 
skladov a chladiarní a kapacít na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,  

- kúpy, výstavby a adaptácie stavebných objektov na dobytkársku výrobu za účelom ochrany 
životného prostredia a splnenia štandardov v oblasti poľnohospodárskej produkcie. 
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4. PODMIENKY ÚVEROVANIA 
 

 suma úveru: v súlade s úverovou schopnosťou podávateľa žiadosti  od 300 000,00  do 100 000 
000,00 dinárov,pri zúčtovaní sumy úveru počíta sa hodnota investície bez dane z pridanej 
hodnoty, ak je žiadateľ v systéme DPH,,  

 uplatnenie valutovej klauzuly –stredná hodnota euro NBS, 

 úroková sadzba (ročná) 

Úroková sadzba Pre podávateľov prihlášky, ktorí majú sídlo 
na území miest a obcí AP Vojvodiny, podľa 

skupiny vyvinutosti So zárukou S hypotékou 

1% 2% III., IV. 

2% 3% I., II. 

 

 vlastná účasť: najmenej 20% preddavkovej hodnoty investície (bez obratových prostriedkov), 
účasť sa zabezpečuje platbou pred realizáciou úveru, ako účasť sa môžu brať vklady v rámci 
investície, ktorá sa úveruje realizované v poslednom roku odo dňa podania žiadosti o úver, 

 lehota vrátenia úveru: 7 rokov v rámci ktorých je zahrnutá aj odkladná doba, 

 odkladná doba: 24 mesiace, v odkladnej dobe sa zúčtuje a platí interkalárny úrok mesačne, 
trojmesačne alebo šesťmesačne, vo výške zmluvne určenej úrokovej sadzby, 

 anuity sa zúčtujú a platia mesačne, štvrťročne alebo polročne, 

 Úhrada za spracovanie úverovej žiadosti je: 5 000,00 dinárov. 
Úhrada za užívanie služieb úverového byra je 246,00 dinárov. Úhradu za využívanie služieb 
Kreditného byra je potrebné uhradiť aj pre garanta. 
Uvedené úhrady treba poukázať na účet fondu číslo: 200-2626900101001-56 s referenčným 
číslom: 0363001 101. 

 zabezpečenie úveru:  
1.  dve osobné zmenky užívateľa úveru so zmenkovým oprávnením a  
2. záruka obchodnej banky alebo (za úvery vyše 20 000 000,00 dinárov – záväzná záruka) alebo 

- hypotéka – prvoradé záložné právo k poľnohospodárskej pôde, ktorej minimálny pomer 
odhadnutej hodnoty a požadovaného úveru je 150% alebo 

- hypotéka -  prvoradé záložné právo na obytnej alebo obchodnej nehnuteľnosti ktorej 
minimálny pomer odhadnutej hodnoty a požadovaného úveru je 200% ak je účel úveru 
financovanie programu v oblasti včelárstva, 

so záväzkom zápisu hypotéky na všetkých spolumajiteľských podieloch, keď je viac majiteľov 
nehnuteľnosti alebo 

záložné právo na novom kúpenom pohonnom poľnohospodárskom stroji, ktorý sa financuje 
prostriedkami z úveru. 

Ak klient patrí skupine spriaznených osôb, záväzný zaisťovací nástroj je najmenšia záruka jednej 
spriaznenej osoby prijateľnej pre fond, okrem prípadu, keď je úver zabezpečený zárukou 
podnikateľskej banky alebo hypotékou na poľnohospodárskom pozemku.  
 

5. MINIMÁLNE PODMIENKY  
 

 nejestvovanie zročných nevysporiadaných záväzkov voči fondu,  

 nejestvovanie zročných nevysporiadaných záväzkov voči AP Vojvodine na základe úverov 
povolených Fondom pre rozvoj AP Vojvodiny,  
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 nejestvovanie nevysporiadaných záväzkov na podklade daní a iných verejných príjmov, 

 
6. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ A POTREBNÁ DOKUMENTÁCIA 

 
 

1. vyplnené tlačivo Žiadosti o povolenie úveru, žiadosť sa môže prebrať z internetovej stránky 
fondu (www.rfv.rs) alebo v miestnostiach fondu na adrese Bulvár cara Lazara 7a Nový Sad,  

2. vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti/súhlasu k stiahnutiu správy úverového byra, 
3. originál potvrdenie o zápise poľnohospodárskeho gazdovstva do Registra poľnohospodárskych 

gazdovstiev s aktívnym statusom a výpis z Registra poľnohospodárskych gazdovstiev – prvá 
strana výpisu ako aj ostatné strany s ažurovanými údajmi nie staršie ako 30 dní, 

4. fotokópia osobného preukazu nositeľa poľnohospodárskehogazdovstva, 
5. potvrdenie obchodnej banky o  obrate na účte gazdovstva za predchádzajúci a na bežný rok, 
6. predbežný účet predmetu investovania alebo zmluva/predbežná zmluva, za realizáciu úveru 

záväzná je overená zmluva, za výstavbu, rekonštrukciu a adaptáciu stavebných objektov 
predbežný účet celkovej investície so špecifikáciou prác,  

7. pri výstavbe a adaptácii stavebných objektov – právoplatné stavebné povolenie vydané 
príslušným orgánom správy - pred realizáciou kreditu 

8. dôkaz o vložených 20% odhadovanej hodnoty investície (bez obratových prostriedkov) – účty 
o vykonanej platbe,  

9. potvrdenia príslušných orgánov jednotky lokálnej samosprávy podľa sídla žiadateľa o 
vysporiadaní záväzkov z dane a iných verejných príjmov, nie staršie ako 30 dní, 

10. dokumenty, ktorými sa dokazuje jestvovanie dodatočných príjmov členov domácnosti, ak 
členovia domácnosti uskutočňujú dodatočné príjmy, 

11. fotokópia zmluvy o prenájme poľnohospodárskej pôdy s dobou prenájmu najmenej v dĺžke 
obdobia splácania úveru (týka sa iba pôdy prihlásenej v Registri poľnohospodárskych 
gazdovstiev), 

12. fotokópia technických preukazov pre mechanizačné prostriedky, ktoré sú vo vlasníctve 
nositeľa poľnohospodárskeho gazdovstva, 
*Žiadatelia, ktorí ako zaisťovací nástroj na žiadaný úver navrhujú záruku podnikateľskej banky, 
nie sú povinní doručiť dokumentáciu pod bodom 5, 11 a12. 
 

13. Dokumentácia na zabezpečenie úveru:  
 

 Ak je zaisťovací prostriedok záruka obchodnej banky:  
- list o zámeroch obchodnej banky o vydaní záruky.  

 
 Ak je zaisťovací prostriedok hypotéka k poľnohospodárskej pôde:  
- originálny výpis z pozemkových kníh alebo výpis, resp. odpis Listiny nehnuteľnosti bez 

bremena a obmedzenia pre nehnuteľnosť pre poľnohospodársku pôdu, ktorá je predmetom 
hypotéky, nie starší ako 30 dní odo dňa podania žiadosti,  

- odhad trhovej hodnoty poľnohospodárskej pôdy vykonaný oprávneným odhadcom 
zodpovedajúceho odboru nie starší ako 90 dní, hodnotenie poľnohospodárskej pôdy 
nezahŕňa hodnotu porastu,  

- fotokópia osobných preukazov všetkých majiteľov a manželov majiteľov poľnohospodárskej 
pôdy alebo člena nemanželského spoločenstva majiteľa poľnohospodárskej pôdy, fotokópia 
výpisu z Matriky sobášov. 
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Pre prípad povolenia úveru fondom zaisteného bytovou alebo podnikateľskou nehnuteľnosťou je 
potrebné doručiť aj poistku nehnuteľnosti, ktorá je predmetom hypotéky vinkulovanú v prospech 
fondu.   
  
Fond si ponecháva právo od iného splnomocneného hodnotiteľa požiadať dodatočné zhodnotenie 
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom hypotéky. Fond si ponecháva právo, ak po zhodnotení 
splnomocneného  hodnotiteľa hodnota poľnohospodárskeho pozemku prevyšuje sumu 10.000 EUR 
za hektár, rovnako hodnotí 10.000  EUR za hektár, v opačnom prípade povinný je požiadať o 
dodatočné zhodnotenie ešte jedného splnomocneného hodnotiteľa. Dodatočné hodnotenie sa 
vykoná na útraty podávateľa žiadosti. 

 
 Ak je zaisťovací prostriedok záloha na novom kúpenom pohonnom poľnohospodárskom 

stroji 
záväzná je kasko poistka s doplnkovým rizikom lúpeže, vinkulovaná v prospech fondu.   
 
Záväzný obsah odhadu trhovej hodnoty, listina odhadcov a pracovný program fondu sú na internetovej 

stránke fondu (www.rfapv.rs). 

Fond si ponecháva právo vykonať odhad finančného stavu a úverovej schopnosti žiadateľa v súlade so 
svojimi internými aktmi, ako aj okrem uvedenej dokumentácie žiadať aj dodatočnú dokumentáciu, ak 
je to potrebné. 
 

Súbeh je otvorený po vyčerpanie prostriedkov na jeho realizáciu alebo po vynesenie rozhodnutia 

príslušného orgánu o uzavretí súbehu. 

Žiadost o úver  s kompletnou dokumentáciou sa podáva v miestnostiach fondu v Novom Sade, Bulvár 
cara Lazara 7a, v Sektore úverov alebo sa zasiela poštou na rovnakú adresu. 
 

Žiadosti, ktoré nespĺňajú minimálne podmienky z bodu 5 súbehu, ako aj žiadosti zaslané po uzavretí 

súbehu sa nebudú rozoberať. 

Všetky dodatočné informácie môžu sa obstarať osobne na adrese: Bulevar cara Lazara 7a, 21 000 Nový 

Sad, Sektor úverov; elektronicky: kreditno@rfapv.rs alebo telefonicky na číslach: 021/454-334; 

021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014. 

 ROZVOJOVÝ FOND AUTONÓMNEJ POKRAJINY 

VOJVODINY  

DOZORNÁ RADA 
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