
 

PODMIENKY 
HOSPODÁRENIA S PROSTRIEDKAMI 

FONDU DLHODOBÉHO ÚVERU 
COOP PRODUKT SLOVENSKO 

 
Čl. 1 

 
Základné ustanovenia 

 
1. Nakladenie s prostriedkami Fondu dlhodobého úveru COOP PRODUKT 
SLOVENSKO (FDÚ CPS ) schvaľuje : 

- do     3,0 mil. Sk – predseda CPS 
- nad   3,0 mil. Sk – do 10,0 mil. Sk – Správna rada SF CPS 
- nad 10,0 mil. Sk – Predstavenstvo CPS. 
 

2. Z prostriedkov FDÚ sa poskytujú členským družstvám, CPS a SOU služieb SZVD: 
    - krátkodobé úvery so splatnosťou do 1 roka od prvého čerpania úveru 
    - strednodobé úvery so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov od prvého čerpania úveru 
    - dlhodobé úvery so splatnosťou nad 5 rokov od prvého čerpania úveru, najviac do  
      10 rokov. 
 
3. Úvery sa poskytujú len družstvám, ktorých členstvo v CPS ku dňu podania žiadosti o 
úver trvalo nepretržite minimálne 12 kalendárnych mesiacov. 
 
4. Na poskytovanie prostriedkov z FDÚ nie je právny nárok. 
 
5. Úvery sa poskytujú za stanovenú úrokovú sadzbu. 
 
6. Prostriedky FDÚ sa ukladajú na samostatných účtoch v peňažných ústavoch. 
 
7. Pri nedostatku zdrojov v FDÚ môže CPS doplniť jeho zdroje úvermi od peňažného 
ústavu, alebo pôžičkami od družstiev. 
 
8. CPS zostavuje bilanciu aktív a pasív FDÚ a polročne hodnotí činnosť FDÚ. 

 
Čl. 2 

 
Všeobecné úverové podmienky 

 
1. Úvery z prostriedkov FDÚ sa poskytujú na základe úverovej zmluvy. Pred 
uzatvorením úverovej zmluvy nie je družstvo oprávnené čerpať úvery z FDÚ. 
 
2. Podmienkou poskytnutia úveru je: 
    -  preukázanie schopnosti splácať úver dohodnutým spôsobom v dohodnutom čase,  
    - zabezpečiť pohľadávku CPS z poskytnutia úveru podľa úverovej zmluvy vhodným                              
      spôsobom ručenia podľa rozhodnutia orgánu, ktorý schválil úver a to: 
 
                                                                  



       - zriadenie zabezpečovacieho prevodu práva na nehnuteľný, príp.hnuteľný  
          majetok družstva 
       - zriadenie záložného práva na nehnuteľný a hnuteľný majetok družstva 
       - vlastná zmenka bez protestu 
       -  spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu s exekučným titulom v prípade, keď 
          úver nie je zabezpečený zmluvou o zabezpečovacom prevode práva a výpožičke. 
 
3. Podkladom pre uzatvorenie úverovej zmluvy je schválenie úveru predsedom CPS, 
Správnou radou spoločných fondov CPS alebo Predstavenstvom CPS podľa 
schválených kompetencií na základe žiadosti družstva doloženej požadovanými 
podkladmi. 
    CPS je oprávnený overovať správnosť predložených podkladov v družstve. 
 
4. Družstvo, ktorému bol poskytnutý úver z FDÚ, je povinné  do doby úplného 
zaplatenia svojho záväzku z úverovej zmluvy: 
- predkladať CPS účtovné a štatistické výkazy najneskôr do 30 dní po skončení  
  kalendárneho štvrťroku, 
- predložiť CPS všetky doklady, ktorými je možné overiť dodržiavanie účelu, pre ktorý 
  sa úver poskytuje, 
- písomne oznámiť CPS všetky zmeny organizačno-právnej formy družstva, zmeny 
  sídla, zmeny štatutárnych orgánov družstva, 
- písomne oznámiť CPS delimitáciu, zlúčenie, vyhlásenie konkurzu, likvidácie, 
  začatie exekučného konania na majetok družstva, zriadenie sudcovského alebo 
  exekučného záložného práva najmä na majetok založený v prospech CPS, 
- uzatvoriť v prípade zmeny štatutárnych orgánov dodatok k úverovej zmluve  
  s kvalifikovaným uznaním dlhu a notársky overenými podpismi nových štatutárnych 
  zástupcov družstva, 
- v prípade, ak družstvo nedodržiava podmienky, stanovené v úverovej zmluve,  
  poskytnúť CPS na požiadanie informácie o stave fianančných prostriedkov na všetkých 
  svojich účtoch v peňažných ústavoch, 
- informovať CPS o úveroch, pôžičkách, zárukách a iných záväzkoch voči ďalším 
  osobám, ktoré vznikli v priebehu trvania úverového vzťahu, 
- informovať CPS o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý podstatne 
  znižuje majetkovú podstatu, 
- v prípade rozdelenia, zlúčenia, rozhodnutia o vstupe do likvidácie, rozhodnutia o 
  zániku členstva v CPS, splatiť zostatok nesplateného záväzku z poskytnutého 
  úveru do dňa uvedených zmien.    
 
5. Družstvo nesmie do doby splatnosti poskytnutého úveru bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu CPS previesť akýmkoľvek spôsobom svoje vlastnícke práva k 
majetku, na ktorom je zriadené záložné právo CPS, tretej osobe, zriadiť k nemu záložné 
právo pre tretiu osobu, ani sa zaväzovať ako ručiteľ. 
 
6.  CPS je oprávnený  po predchádzajúcom prerokovaní s orgánmi, ktoré schválili 
    úver: 
    - družstvu, ktoré nedodržiava podmienky stanovené v úverovej zmluve alebo    
      povinnosti vyplývajúce zo Stanov CPS, obmedziť poskytovanie nových úverov, 
    - pri nedodržiavaní podmienok, stanovených v úverovej zmluve, odstúpiť od zmluvy 
      a žiadať splatenie úveru pred termínom splatnosti, 

 



    - pri nedodržaní splátok stanovených v úverovej zmluve, zvýšiť z neuhradených 
      splátok  úrokovú sadzbu o 50 % pôvodnej úrokovej sadzby, 
    - pri neplnení úverových podmienok ani na základe výzvy , pristúpiť k realizácii 
      záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva, odpredaju pohľadávky tretej 
      osobe, alebo exekúcii v zmysle spísanej notárskej zápisnice. 
                                                   

Čl. 3 
 

Úvery a úrokové sadzby 
 
1. Z prostriedkov FDÚ sa poskytujú  krátkodobé , strednodobé a dlhodobé úvery: 

a) na financovanie obstarania  dlhodobého hmotného  majetku, 
b) na financovanie zásob, 
c) na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, 
d) na osobitné potreby družstiev v súvislosti so zabezpečovaním ekologických 
    programov a projektov, 
e) na doplnenie vlastného podielu prostriedkov na financovanie projektov 
    z prostriedkov EÚ 
f)  na financovanie obstarania, rekonštrukcie, úprav stavieb. 

 
2. Úvery sa poskytujú za úrokovú sadzbu, stanovenú Predstavenstvom CPS pre každý 
kalendárny rok. 
 
3. Družstvá, ktoré majú poskytnuté úvery z FDÚ, poukazujú stanovené splátky podľa 
úverových zmlúv mesačne do 20. dňa v mesiaci a vypočítané úroky podľa „predpisu 
úrokov z účtov vedených v FDÚ“ do 5 dní po obdržaní výpisu na účet FDÚ v peňažnom 
ústave. 
Pri splátke úveru uvedú družstvá ako variabilný symbol - VS číslo úverovej zmluvy, 
ktorej sa splátka týka. 
 
4.  Pri splatení celého úveru a všetkých záväzkov v zmluvne stanovených termínoch, 
poskytne CPS družstvu bonus v podobe zníženia úrokovej sadzby, vo výške 
stanovenej Predstavenstvom CPS pre rok, v ktorom bol úver poskytnutý. 
 
5. Splatnosť poskytnutých úverov sa môže predĺžiť len jedenkrát na základe spísaného 
splátkového kalendára po schválení orgánom, ktorý rozhodol o poskytnutí úveru. 
 
 
 

Čl. 4 
 

Úverové konanie 
 
1. Požiadavky na úvery uplatňujú družstvá písomne na odbore Správy spoločných 
fondov CPS (OSSF CPS). 
 
2. Úvery sa poskytujú na základe žiadosti (príloha č. 1) so zdôvodnením potreby úveru a 
prílohami: 

 
 



a) charakteristika družstva – príloha č. 2, 
b) platné stanovy, 
c) výpis z obchodného registra, nie starší ako mesiac pred podaním žiadosti, 
d) výkazy – Výkaz ziskov a strát a Súvaha v plnom rozsahu za posledné obdobie 
pred termínom podania žiadosti o úver, 
e) podnikateľský zámer a návrh splátok úveru v rozsahu určenom v prílohe č. 3, 
f) návrh na zabezpečenie ručenia za poskytnutý úver, spravidla vo výške 1,5- 
násobku požadovaného úveru. V prípade, že účtovná zostatková hodnota 
zakladaného majetku  nedosahuje požadovanú 1,5-násobnú výšku požadovaného 
úveru, je družstvo povinné zabezpečiť na  vlastné náklady aktuálny znalecký 
posudok a tento predložiť k žiadosti, pri ručení nehnuteľnosťou, aktuálny list 
vlastníctva, nie starší ako jeden mesiac pred podaním žiadosti o úver, 

        g) rovnopis zápisnice z predstavenstva alebo z členskej schôdze o prerokovaní  
        a schválení žiadosti o úver a o súhlase so spôsobom ručenia (zmenka, notárska     
        zápisnica, zmluva o zabezpečovacom prevode práva a výpožičke, zmluva  
        o záložnom práve) v zmysle platných Stanov družstva. 

h) pri stavebných investíciách: rozpočet stavby, doklad o dodávateľskom 
zabezpečení, LV, stavebné povolenie, 
i) v prípade potreby ďalšie podklady podľa vyžiadania CPS. 

 
 
3. Pracovníci OSSF CPS po preverení predložených podkladov vypracujú úverový 
návrh, ktorý predložia podľa kompetencií na schválenie predsedovi CPS, Správnej rade 
spoločných fondov CPS alebo Predstavenstvu CPS. 
 
4. Po zhodnotení celkovej finančnej situácie a výšky vlastného imania družstva,  
platobnej schopnosti, posúdení vhodného spôsobu ručenia  a spôsobe zabezpečenia 
návratnosti požadovaného úveru  a úrokov z istiny, zvážení miery rizík spojených 
s reálnou návratnosťou úveru, orgány CPS podľa kompetencií rozhodnú o schválení 
požadovaného úveru. 
 
5. V prípade povolenia úveru,  uzatvorí OSSF CPS s družstvom úverovú zmluvu 
a príslušné zmluvy na zabezpečenie ručenia za schválený úver. Finančné prostriedky 
sú poskytnuté družstvu po splnení podmienok v zmysle úverovej zmluvy.  
 
6. Ak žiadosť o poskytnutie úveru bude zamietnutá, oznámi to OSSF CPS družstvu 
písomne do 15 dní po rozhodnutí. 
   
 
 

Čl. 5 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Výnimku z týchto podmienok môže povoliť Predstavenstvo CPS. 
 
2. Pre úvery poskytnuté pred dňom účinnosti týchto podmienok platia podmienky v 
zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 

 



3. Podmienky schválené Predstavenstvom SZVD zo dňa 29. 6. 2006 s účinnosťou od  
1. 7. 2006, v znení schválených úprav sa rušia dňom 31. 12. 2007. 
 
4. Podmienky, schválené uznesením  Predstavenstva CPS č. 97/11/07 z  29. 11. 2007 
nadobúdajú platnosť dňom 1. 1. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


