Podľa Pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte Autonómnej pokrajiny
Vojvodiny na rok 2014 (Úradný vestník APV číslo 50/2013) a Programu ochrany, úpravy
a užívania poľnohospodárskej pôdy na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku
2014 (Úradný vestník APV číslo 7/2014)
POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODOHOSPODÁRSTVO
A LESNÍCTVO
vypisuje
SÚBEH
na pridelenie prostriedkov na zveľadenie užívania poľnohospodárskej pôdy
obstaraním nového vybavenia na ochranu poľnohospodárskych kultúr proti zlému
počasiu a na obstaranie iného vybavenia na území AP Vojvodiny
Predmet súbehu
je pridelenie podnetných prostriedkov na
1. obstaranie protiľadovcových sietí s opornou konštrukciou na rozlohe 0,5 až 10
ha na území AP Vojvodiny vo výške 60% celkovej hodnoty vybavenia bez DPH.
Suma podnetných prostriedkov na podporovanie investícií podľa uskutočneného
súbehu nemôže byť vyššia ako 800 000,00 dinárov na jeden hektár.
Celková suma prideľovaných prostriedkov je 220 000 000,00 dinárov.
2. obstaranie ohradových paliet na zber a uskladňovanie ovocia, od 100 do 1000
paliet, vo výške do 50% celkovej hodnoty bez DPH. Maximálne 100 paliet/ha
ovocného porastu.
Suma podnetných prostriedkov podľa uskutočneného súbehu nemôže byť vyššia
ako 4000,00 dinárov na obstaranie jednej ohradovej palety.
Celková suma prideľovaných prostriedkov je 40 000 000,00 dinárov.

Užívatelia podnetných prostriedkov
Právo uchádzať sa na súbehu majú:
- fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev,
- právnické osoby – registrované poľnohospodárske gazdovstvá.
Podávatelia prihlášok musia byť z územia AP Vojvodiny.
Potrebná dokumentácia

1. Čitateľne vyplnené tlačivo prihlášky na súbeh s povinným podpisom žiadateľa
a pre právnické osoby s pečiatkom podávateľa,
2. fotokópia osobného preukazu alebo prečítaný čípový osobný preukaz pre
nositeľa RPG alebo oprávnenú osobu v právnickej osobe,
3. originálny výpis z Registra poľnohospodárskych gazdovstiev na rok 2014, ktorý
vydáva Správa trezoru (prvá strana výpisu RPG so základnými údajmi a druhá
strana výpisu s údajmi o rozlohách a výrobe),
4. výpis z katastra nehnuteľností s údajmi o vlastníctve pre všetky katastrálne
parcely pod ovocným porastom, ktoré sú predmet prihlášky (nie starší ako 30
dní),
5. overená zmluva o nájme poľnohospodásrkej pôdy, na ktorej je založený ovocný
porast, najmenej do roku 2028 (ak je pôda, na ktorej sa umiestňuje vybavenie,
ktoré je predmetom tohto súbehu, vzatá do nájmu),
6. originálny predbežný účet so špecifikáciou vybavenia alebo fotokópia účtu so
špecifikáciou vybavenia, nie staršie ako 01.01.2014 a potvrdenie banky
o vykonanej platbe. Špecifikácia vybavenia má obsahovať základné
charakteristiky vybavenia uvedené v tabuľke a) a b) (údaje uvedené v prihláške
musia byť rovnaké ako v predbežnom účte, resp. účte),
7. záruka na dodané vybavenie 5 rokov,
8. colná deklarácia na vybavenie z dovozu,
9. potvrdenie o vysporiadaných záväzkoch za odvodňovanie/zavlažovanie,
10. dôkaz o vysporiadaných záväzkoch za nájom štátnej poľnohospodárskej pôdy,
11. vyhlásenie podávateľa prihlášky, že podľa iného podkladu nepoužíva nenávratné
podnetné prostriedky na rovnaký účel.
Dodatočná povinná dokumentácia pre právnické osoby
1.
2.
3.
4.

fotokópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle,
výpis z Agentúry obchodných registrov,
otvorený osobitný účelový podúčet v Správe trezoru,
potvrdenie daňovej správy, že si žiadateľ vysporiadal daňové a iné záväzky
súvisiace s verejnými poplatkami v roku 2013.

Dokumentácia potrebná na bodovanie právnických osôb:
1. AOR správa o bonite pre právnické osoby registrované pred rokom 2012 (BON –
3). Pre novozaložení podniky Bilancia stavu a úspechov.
2. Pre roľnícke družstvá výpis z Registra poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorý
vydáva Správa trezoru (prvá strana výpisu RPG so základnými údajmi a druhá
strana výpisu s údajmi o rozlohách a výrobe) najmenej pre 10 družstevníkov.
Súbehová dokumentácia sa odovzáva vo dvoch vyhotoveniach (originál a kópia).

Komisia si vyhradzuje právo žiadať si okrem uvedenej dokumentácie aj inú
dokumentáciu.
Osobitné poznámky:
Užívateľ prostriedkov je povinný pri podpisovaní zmluvy s Pokrajinským sekretariátom
pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo o užívaní prostriedkov doručiť
zmenku so zmenkovým vyhlásením a pre právnickú osobu registrovanú zmenku so
zmenkovým vyhlásením.
Prijateľné a neprijateľné trovy
Prijateľné trovy sú podľa tohto súbehu trovy obstarania vybavenia na ochranu
poľnohospodárskych kultúr proti zlému počasiu a obstaranie iného vybavenia na
území AP Vojvodiny, ktoré je predmetom tohto súbehu, vykázaného bez DPH.
V tabuľke a) sa uvádza zobrazenie zložiek vybavenia, ktoré sú predmetom tohto súbehu:

Protiľadovcová sieť s opornou konštrukciou

Druh vybavenia

Prvky systému protiľadovcovej ochrany
Stĺpy
- drevené
- betónové
Kotvy
Oceľové lano
Svorky pozinkované
Oceľový drôt s hliníkovým povlakom
Čiapky pre betónové stĺpy
Čiapky pre drevené stĺpy
First 1
Čiapky PE
Prsteň 90 mm pozinkovaný
Napínadlo
Klince pozinkované
Protiľadovcová sieť –UV stabilná
Napínadlá typu hrebeň PE
Napínadlá na spájanie siete
Napínadlá universal
S‐háky
Klince pozinkované
Drôtik na fixovanie siete
Prstene pozinkované
Klince pozinkované
Protiklzné platne (pre betónové stĺpy)

Charakteristiky ohradových paliet:
Tabuľka b)
- nosnosť
- materiál
- teplota
POZNÁMKA: Záruka za dodané vybavenie
je 5 rokov.

500 kg
PE‐HD, UV‐stabilná
min ‐400C, max +500C

Pridelenie podnetných prostriedkov
-

-

-

Splnenie podmienok na pridelenie podnetných prostriedkov určuje komisia
zriadená pokrajinským tajomníkom pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo
a lesníctvo
Rozhodnutie sa vynesie na základe kritérií určených Pravidlami o pridelení
nenávratných prostriedkov na zveľadenie užívania poľnohospodárskej pôdy
obstaraním vybavenia na ochranu poľnohospodárskych kultúr proti zlému
počasiu a obstaraním iného vybavenia na území Autonómnej pokrajiny
Vojvodiny
V prípade potreby sekretariát si vyhradzuje právo žiadať si od podávateľa
dokumentácie dodatočnú dokumentáciu
Súbehová dokumentácia sa nevracia
Podávateľ prihlášky môže odovzdať len jednu prihlášku
Oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať
Podnetné prostriedky sa budú prideľovať podľa poradia zaslaných prihlášok po
vyčerpanie prostriedkov plánovaných na tieto účely
Konečné rozhodnutie o pridelení prostriedkov vynesie pokrajinský tajomník pre
poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo

Lehota ukončenia investície
Lehota ukončenia investície (výstavba kúpeného systému protiľadovcovej siete
s oporou) a obstarania iného vybavenia (plastových ohradových paliet) je do 15.11.2014.
Výplata prostriedkov
Oprávnená osoba vyjde na terén ihneď keď užívateľ prostriedkov doručí vo dvoch
vyhotoveniach:
1. naračnú (krátku, písanú) správu o vykonanej práci,
2. originál alebo fotokópiu účtu,
3. originál alebo fotokópiu dodacieho listu,

4. originál alebo fotokópiu výpisu banky o zaplatení účtu,
5. fotokópiu garancie.
Sekretariát vykoná výplatu prostriedkov po určení splnenia zmluvne dojednaných
záväzkov.
9. Spôsob odovzdania prihlášky
Súbeh je otvorený do 30.09.2014.
Prihlášky s potrebnou dokumentáciou zaslať POŠTOU NA ADRESU:
Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo
Bulvár Mihajla Pupina 16
21 000 Nový Sad
s označením: SÚBEH NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV NA ZVEĽADENIE UŽÍVANIA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY OBSTARANÍM NOVÉHO VYBAVENIA NA OCHRANU
POĽNOHOSPODÁRSKYCH KULTÚR PROTI ZLÉMU POČASIU A NA OBSTARANIE INÉHO
VYBAVENIA V ROKU 2014 alebo odovzať osobne v spisovni pokrajinských orgánov
správy v budove vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v každý pracovný deň od 9 do
14 hodín.
Dodatočné informácie možno získať na telefónnom čísle 021/456‐267.
Text súbehu a tlačivo prihlášky si možno stiahnuť z www.psp.vojvodina.gov.rs

