Podľa Pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP 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
VEREJNÝ OZNAM
na povolenie a užívanie podnetných prostriedkov pre obrábateľnú poľnohospodársku
pôdu odovzdanú do nájmu v roku 2014
Suma podnetných prostriedkov na odovzdanie obrábateľnej poľnohospodárskej pôdy do
nájmu je 150 000 000,00 dinárov. Prostriedky na realizáciu uvedených aktivít sa zabezpečili
v rozpočte AP Vojvodiny.
Užívatelia prostriedkov sú fyzické osoby (poľnohospodári), nositelia a členovia
registrovaného poľnohospodárskeho hospodárstva zapísaného do Registra poľnohospodárskych
hospodárstiev, ktorí sú majitelia poľnohospodárskej pôdy a:
1) majú bydlisko na území AP Vojvodiny,
2) majú viac ako 65 rokov a nie sú požívateľmi dôchodku na podklade práv z dôchodkového
a invalidného poistenia zamestnancov alebo výkonu samostatných činností, vyjmúc
požívateľov dôchodku na podklade práv poľnohospodárskeho poistenca a požívateľov
invalidného dôchodku, ktorí to právo nadobudli ako poľnohospodárski poistenci
(podmienka týkajúca sa veku sa nevzťahuje na požívateľov invalidného dôchodku),
3) zmluvu o dlhodobom nájme uzavreli v rokoch 2010-2014,
4) odovzdávajú do nájmu obrábateľnú pôdu na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny
v rozlohe najmenej 0,5 a najviac 10 hektárov na obdobie najmenej 5 rokov odo dňa
uzavretia zmluvy,
5) zmluva nemôže byť uzavretá medzi členmi toho istého registrovaného
poľnohospodárskeho hospodárstva.
Žiadateľ, čo vyhovel uvedeným podmienkam má právo na používanie prostriedkov
v nasledujúcej výške:
-

8 000,00 dinárov na jeden hektár ročne, ak odovzdá pôdu do nájmu nájomcovi,
ktorý je nositeľ alebo člen registrovaného poľnohospodárskeho hospodárstva
s bydliskom na území AP Vojvodiny za podmienky, že nie je starší ako 60 rokov,

-

9 000,00 dinárov na jeden hektár ročne ak odovzdá pôdu do nájmu nájomcovi,
ktorý je nositeľ alebo člen registrovaného poľnohospodárskeho hospodárstva,
s bydliskom na území AP Vojvodiny, starší je ako 40 rokov a nie je starší ako 60
rokov, a majiteľ je obrábateľnej pôdy, ktorá hraničí s pôdou, ktorá sa odovzdáva do
nájmu,

-

11 000,00 dinárov na jeden hektár ak odovzdá do nájmu pôdu nájomcovi, ktorý je
nositeľ alebo člen registrovaného poľnohospodárskeho hospodárstva s bydliskom
na území AP Vojvodiny, ktorý nie je starší ako 40 rokov a majiteľ je obrábateľnej
pôdy, ktorá hraničí s pôdou, ktorá sa odovzdáva do nájmu.

Potrebná dokumentácia:
1) tlačivo žiadosti, ktoré musí byť podpísané a čitateľne vyplnené tlačeným písmom,
2) preukaz o vlastníctve k obrábateľnej pôde, ktorá sa odovzdáva do nájmu počas roku
2014 (prenajímateľ), ktorý bol vydaný príslušným orgánom (list vlastníctva nehnuteľnosti,
ktorý je nie starší ako 30 dní) originál alebo overená fotokópia,
3) zmluvu o nájme obrábateľnej poľnohospodárskej pôdy s údajmi o čísle parcely, chotári,
rozlohe a cene nájmu, náležite overenú príslušným orgánom - fotokópia,
4) výpis z registra poľnohospodárskych hospodárstiev (prvú stranu výpisu) so základnými
údajmi, ktorý vydáva správa trezoru pre osobu, ktorá odovzdáva do nájmu obrábateľnú
poľnohospodársku pôdu (prenajímateľ) - originál a dve fotokópie,
5) výpis z registra poľnohospodárskych hospodárstiev, ktorý vydáva správa trezoru pre
osobu, ktorá berie do nájmu obrábateľnú poľnohospodársku pôdu (nájomca), prvú stranu
výpisu RPH so základnými údajmi a druhú stranu výpisu s údajmi o rozlohách a výrobe
(štruktúra rastlinnej výroby),
6) fotokópia kartičky účelového bežného účtu (prenajímateľ), ktorý musí byť zapísaný vo
výpise z registra poľnohospodárskeho hospodárstva - v troch rovnopisoch,
7) potvrdenie-osvedčenie príslušného orgánu (DIP fond), že žiadateľ nie je požívateľ
dôchodku z dôchodkového a invalidného poistenia zamestnancov alebo samostatných
činností, a pre požívateľov poľnohospodárskych dôchodkov a požívateľov invalidného
dôchodku, ktorí to právo nadobudli ako poistenci poľnohospodári fotokópia dokladu o
prijatom poslednom dôchodku,
8) fotokópiu osobného preukazu alebo prečítaný čipovaný osobný preukaz žiadateľa v troch rovnopisoch,
9) ak člen hospodárstva odovzdal pôdu do nájmu, doručuje vyhlásenie, ktorým dosvedčuje,
že súhlasí s tým, aby sa podnetné prostriedky presunuli na účet nositeľa RPH.
V prípade, keď sa parcely nájomcu hraničia s pôdou, ktorá sa odovzdáva do nájmu potrebné
je doručiť:
10) preukaz o vlastníctve k parcelám obrábateľnej poľnohospodárskej pôdy, vydaný
príslušným orgánom (list vlastníctva nehnuteľnosti z katastra, ktorý je nie starší ako 30
dní), pre osobu, ktorá berie obrábateľnú poľnohospodársku pôdu do nájmu (nájomca) originál alebo overená fotokópia ,
11) kópiu plánu predmetných parciel.
Nositelia a členovia registrovaného poľnohospodárskeho hospodárstva, ktorí používali
podnetné prostriedky tohto sekretariátu na nájom pôdy v minulých rokoch na podklade
podpísaných zmlúv, resp. vynesených rozhodnutí, za užívanie podnetných prostriedkov v roku
2014 pripájajú nasledujúce doklady:
1. čitateľne vyplnené tlačivo žiadosti s označením, že už používajú uvedené
prostriedky zo zmluvy/rozhodnutia (uviesť rok, v ktorom je uskutočnené právo na
prostriedky),
2. vlastnícky list k nehnuteľnosti z katastra, ktorý nie je starší ako 30 dní (originál
alebo overená fotokópia), ktorým sa preukazuje, že je predmetná pôda stále vo
vlastníctve prenajímateľa,
3. výpis z registra poľnohospodárskych hospodárstiev, ktorý vydáva správa trezoru
pre osobu, ktorá berie do nájmu obrábateľnú poľnohospodársku pôdu (nájomca),
prvú stranu výpisu RPH so základnými údajmi a druhá strana výpisu s údajmi

o rozlohách a produkcii, ktorou sa preukazuje, že predmetnú pôdu stále užíva
nájomca (štruktúra rastlinnej výroby),
4. ak sa zmenila adresa v osobnom preukaze alebo číslo bežného účtu, potrebné je
doručiť originál a dve fotokópie súčasného výpisu z registra poľnohospodárskych
hospodárstiev a po tri fotokópie kartičky účelového bežného účtu a osobného
preukazu.
Všetky údaje z výpisu z registra poľnohospodárskych hospodárstiev musia byť
ažurované a zladené s údajmi z osobného preukazu a banky.
Dokumentáciu spracúva komisia sekretariátu ihneď po prijatí žiadostí. Po stanovení
splnenia podmienok na užívanie podnetných prostriedkov podľa verejného súbehu sa vykoná
výplata prostriedkov, v súlade s prísunom prostriedkov do rozpočtu AP Vojvodiny, určených na
tieto účely.
Žiadosť o povolenie a užívanie prostriedkov pre obrábateľnú poľnohospodársku pôdu
odovzdanú do nájmu v roku 2014 spolu s potrebnou dokumentáciou zaslať do 30. 05. 2014 na
adresu Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo,
Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad s označením – Verejný oznam pre nájom pôdy.
Tlačivo žiadosti o povolenie prostriedkov si možno prevziať na internetovej stránke
sekretariátu www.psp.vojvodina.gov.rs alebo v miestnostiach sekretariátu, kancelária 44a prvé
poschodie.
Oneskorené a neúplné prihlášky sa nebudú rozoberať.
Dodatočné informácie možno dostať na telefónnom čísle: 021/456-973 výlučne v čase
10,00-13,00 hodín.

