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EÚver - ROZVOJ
Úver na
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje EÚver – ROZVOJ na
realizáciu podnikateľských zámerov na území Slovenskej
1
republiky .
Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo
podporené z operačného programu Výskum a inovácie,
ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
Ciele

podpora rozvoja malých a stredných podnikateľov
v Slovenskej republike (ďalej len “SR“) za výhodných
podmienok
Príjemca úveru
2
Malí a strední podnikatelia ,

ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2
ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov, t. j. :
o
osoby zapísané v obchodnom registri
(právnické a fyzické osoby podnikatelia),
o
osoby,
ktoré
podnikajú
na
základe
živnostenského oprávnenia a nie sú zapísané
v obchodnom registri (fyzické osoby –
podnikatelia),
o
osoby, ktoré podnikajú na základe iného než
živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,

a ktorí sú nezávislí a pred začiatkom projektu
3
zamestnávali menej ako 250 zamestnancov
(ďalej aj „podnikateľ“, „klient“ , „MSP“ alebo „žiadateľ“).


Vo všeobecnosti sa MSP považujú za nezávislých,
ak:
o
zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov
v celku,
o
iná spoločnosť nevlastní 25% majetku a viac,
ale skupina zamestnáva menej ako 250
4
zamestnancov v celku ,

25% majetku a viac (max. 50 %) vlastní
verejný orgán a tento verejný orgán je
miestnym orgánom s ročným rozpočtom
menej ako 10 mil. Eur a menej než 5 000
obyvateľmi,
o
25% majetku a viac (max. 50 %) vlastnia
spoločnosti
alebo
inštitúcie
v zmysle
výnimiek, ktoré sú uvedené v Odporúčaní
Komisie 2003/361/EC z 6. mája 2003, článok
3, odsek 2 (tzn. Rizikové investičné fondy
alebo „obchodní anjeli“), pod podmienkou, že
investujú menej než 1,25 mil. Eur do rovnakej
spoločnosti, univerzít alebo neziskových
výskumných stredísk, inštitucionálni investori,
vrátane regionálnych rozvojových fondov.
MSP neporušil v priebehu 5 ročného obdobia pred
podpísaním úverovej zmluvy žiadny právny predpis
zakazujúci nelegálne zamestnávanie (nebolo voči
o



MSP prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré
mu ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek
právneho predpisu zakazujúceho nelegálne
zamestnávanie) ,



MSP je registrovaný v registri partnerov verejného
sektora
v súlade
s podmienkami
osobitného
5
predpisu , ak sa na MSP vzťahuje,
MSP spĺňa ďalšie kritériá oprávnenosti v zmysle
podmienok Schémy pomoci de minimis DM –
14/2016 Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL.

Činnosti s povoleným účelom - účel úveru (oprávnené
projekty)
financovanie
a)
investície do hmotného a nehmotného majetku,
vrátane prevodu vlastníckych práv, za predpokladu,
že sa takýto prevod uskutoční medzi nezávislými
investormi,
b)
prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo
rozširovaním činností, ktoré sú doplnkové k
činnostiam uvedeným pod. písm. a) tohto odseku a sú
s nimi spojené (ktorých doplnkový charakter sa musí

1

Schéma pomoci de minimis DM – 14/2016 Portfóliový úver
zdieľaného rizika – PRSL – Operačný program Výskum a Inovácie,
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 9/2017 dňa 13.1.2017, v znení
Dodatku č. 1, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 94/2018 dňa
17.5.2018 (ďalej len „Schéma pomoci de minimis DM – 14/2016
Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL)
2 príručka „Nová definícia malých a stredných podnikov“, vydaná
Európskym spoločenstvom, je určená na všeobecnú orientáciu
podnikateľov pri uplatňovaní novej definície malých a stredných
podnikov a obsahuje aj Odporúčanie Komisie 2003/361/ES
(uverejnené v Úradnom vestníku EU L 124 s. 36 z 20.5.2003)
3
Ekvivalent na plný úväzok
4
Pre výpočet počtu zamestnancov v prípade závislých spoločností,
musí byť pripočítaný počet zamestnancov smerom nahor alebo
nadol. V prípade partnerských spoločností (spoločnosť vlastní od
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25% do 50% majetku inej spoločnosti): Počet zamestnancov malých
a stredných podnikov, ktoré majú byť financované, sa sumarizuje
s počtom zamestnancov partnerskej spoločnosti pričom sa použije
percento majetkového podielu v tejto spoločnosti. V prípade
pridružených podnikov (spoločnosť vlastní viac ako 50% majetku inej
spoločnosti): Počet zamestnancov malých a stredných podnikov,
ktoré majú byť financované, sa sumarizuje s počtom zamestnancov
pridruženej spoločnosti, pričom sa pripočítava celkový počet
zamestnancov tejto spoločnosti. Celkový súčet musí zahŕňať všetky
partnerské spoločnosti, ktoré sú priamo nadradené a priamo
podriadené malého a stredného podniku, ktorý má byť financovaný
a tiež všetky pridružené spoločnosti.
5
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov
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c)

preukázať, okrem iného, pomocou podnikateľského
plánu MSP a výšky financovania) a
prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia,
posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej
podnikateľskej činnosti MSP, na základe jednej z
nasledujúcich dvoch možností, a to podľa toho, ktorá
sa vzťahuje na príslušný prípad:
i. plánu na vytvorenie alebo rozšírenie podniku,
alebo
ii. žiadosti o úver a/alebo úverová dokumentácia, v
každom prípade vrátane popisu potreby
prevádzkového kapitálu MSP.
okrem finančných aktivít alebo financovania
nehnuteľností formou finančnej investičnej činnosti,
napr.
kúpou
akcií,
podielov
alebo
okrem
spotrebiteľského financovania.

Forma úveru

SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo
forme investičného a prevádzkového úveru v eurách
(Eur), ktorý môže klient čerpať jednorázovo alebo
postupne. Úver sa nesmie kombinovať s inou
finančnou podporou Európskej únie.
Doba splatnosti a výška úveru

doba splatnosti úveru je minimálne 12 mesiacov a
maximálne do 10 rokov od podpisu úverovej zmluvy,

úroky sú splatné mesačne,

maximálna výška úveru: 1 mil. Eur.

Požadované podklady

žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť
na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu – EÚver ROZVOJ“,

žiadosť o poskytnutie obchodu predloží žiadateľ
regionálnemu zastúpeniu SZRB alebo na centrále
banky,

formulár žiadosti je k dispozícii v centrále SZRB a jej
regionálnych zastúpeniach,

SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti
o poskytnutie obchodu a spracovania zmluvy o úvere
a súvisiacich
zmluvných
a iných
dokumentov
požadovať od klienta všetky informácie súvisiace
s podnikateľským zámerom.
Na poskytnutie úveru nie je právny nárok.
Táto Informácia o EÚvere – ROZVOJ je zverejnená
v prevádzkových priestoroch banky a na webovom sídle

www.szrb.sk.

Táto Informácia o EÚvere - ROZVOJ - nadobúda účinnosť
dňom 1.9.2018.
V Bratislave, dňa 22.8.2018

Úrokové sadzby a poplatky

stanovovanie úrokových sadzieb je v súlade
s úrokovou politikou SZRB pri poskytovaní úverov so
zohľadnením zľavy v súlade s podmienkami Schémy
pomoci de minimis DM – 14/2016 Portfóliový úver
zdieľaného rizika – PRSL,

poplatky sa stanovujú v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s.

Investícia do Vašej budúcnosti

Zabezpečenie úveru

v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík
dohodne SZRB s klientom podmienky zabezpečenie
úveru,

na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma banka
najmä tieto zabezpečovacie prostriedky :

vinkulácia termínovaného vkladu,

záložné právo k nehnuteľným veciam,

záložné právo k rozostavanej stavbe,

záložné
právo
k
hnuteľným
veciam,
registrované v Notárskom centrálnom registri,

zmluva o budúcej zmluve k založeniu
nehnuteľných a hnuteľných vecí,

záložné právo k pohľadávkam registrované
v Notárskom centrálnom registri,

záručná listina a ručenie treťou osobou formou
vyhlásenia o ručiteľskom záväzku,

na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma majetok,
na ktorom neviaznu ťarchy iných veriteľov,

majetok, ktorý tvorí zabezpečenie musí byť poistený,
pričom poistné plnenie musí byť vinkulované
v prospech banky.
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