Otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie
podpory formou úveru pre rok 2019
Vážení žiadatelia,
nasledovné otázky a odpovede vám odporúčame prečítať a sledovať. Budeme ich priebežne
dopĺňať.
Otázka č. 1:
Otázka č. 2:
Otázka č. 3:

Ako otvoriť formulár na stránke fondu?
Ako mám zaslať elektronický formulár?
Aké sú odporúčané formy zábezpeky?

Otázka č. 1: Ako otvoriť formulár na stránke fondu?
Stránku http://www.envirofond.sk otvárajte v prehliadači Internet Explorer (IE).
1. Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač:
Internet Explorer 7 a vyššie.
2. Pre správne otvorenie a vyplnenie formulára v PDF formáte si nainštalujte aktuálny
Adobe Reader (verzia č. 10 a vyššie). (link: http://www.envirofond.sk/sk/helpdesk)
Späť

Otázka č. 2: Ako mám zaslať elektronický formulár?
Elektronickú verziu formulára odošlete nasledovne:
1. na stránke http://www.envirofond.sk/sk/podpora v dolnej časti je „Elektronické
zaslanie žiadosti“,
2. cez okno „Vyhľadať...“ si vyhľadajte súbor vo svojom PC s vyplnenou a uloženou
žiadosťou,
3. nájdený súbor potvrďte tlačidlom „Otvoriť“,
4. následne použite tlačidlo „Zaslať elektronicky“.
Elektronický formulár je potrebné zasielať výhradne podľa vyššie uvedených pokynov, nie
emailom.
Späť

Otázka č. 3: Aké sú odporúčané formy zábezpeky?
Splatenie poskytnutého úveru a úrokov z úveru môže žiadateľ zabezpečiť nasledovnými
spôsobmi:
a) zriadením záložného práva na nehnuteľnosti (stavby a pozemky),
b) zriadením záložného práva na hnuteľné veci (zriadenia záložného práva na hnuteľný
majetok (najmä technologické vybavenie) plní úlohu doplnkového zabezpečenia
v kombinácii so zriadením záložného práva na nehnuteľnosť),
c) inou formou zábezpeky, ktorú Environmentálny fond akceptuje (banková záruka,
súhlas ručiteľa s ručením, zriadenia záložného práva na priemyselné vlastníctvo).
Doklad o poistení predmetu záložného práva je povinnou prílohou k žiadosti, v prípade, že
predmet záložného práva nie je možné poistiť, Environmentálny fond nemôže takýto
predmet záložného práva akceptovať.
Predmetom záložného práva nemôžu byť hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom
žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru.
Záloh a každá jeho časť musí byť voľne prevoditeľná, a to tak, že záloh ani žiadna jeho časť
nebude zaťažená žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami alebo právami tretích osôb.
Bližšie informácie sú uvedené v príručke pre žiadateľ zverejnenej na webovom sídle
Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery
Späť
Vážení žiadatelia,
v prípade, že ste nenašli otázku a odpoveď súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie
podpory formou úveru pre rok 2019, máte možnosť kontaktovať pracovníkov
Environmentálneho fondu:
Telefonicky na čísle:
E-mailom na adrese:
Listom na adrese:

0906 31 1910
uvery@envirofond.sk
Environmentálny fond
P. O. Box č. 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

(otázku/-y je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o úver 2019“).

Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

