
Prijímateľ: 

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie, Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie 

IČO: 00 198 013 
 

 

Program PRV 2014-2020 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

 

Opatrenie: 

4 – Investície do hmotného majetku – časť A) 

Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Oblasť:   8 - projekty zamerané na oblasti 1 až 7 s výškou deklarovaných oprávnených 

výdavkov  nad úrovňou 60 % maximálnych oprávnených výdavkov pre 

podopatrenie 
 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych  

oblastí“  
 

 

Názov projektu:  

Zvýšenie konkurencieschopnosti družstva v oblasti ŽV a ŠRV 

 

Miesto realizácie projektu: 

 

VÚC (kraj) Okres Obec (ulica) Katastrálne územie 

VÚC Nitra Nitra Veľké Zálužie Veľké Zálužie 

 

 

Stručný opis projektu: 

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti pestovania 

plodín špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom lepšieho využitia výrobných faktorov 

spojených s uplatňovaním nových technológii a inovácii a posilnenie trhových príležitostí. 

Ďalším cieľom projektu je zníženie výrobných nákladov, zvýšenie produktivity práce a 

efektívnosti pri pestovaní poľných plodín. Zníženie výrobných nákladov a zvýšenie kvality 

produkcie prispeje k rastu konkurencieschopnosti podniku. 

 

Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:  

• zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v špeciálnej 

rastlinnej výrobe,  

• vybudovať a modernizovať súčasné technické a technologické linky na úseku mechanizácie 

špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby,  

• znížiť závislosť od odberaných služieb a tým zabezpečiť plnenie agrotechnických termínov,  

• znížiť režijné náklady a náklady na údržbu strojov a zariadení,  

• integrovať do pozberovej linky na plodiny špeciálnej RV a sóje nové technológie a 

technické zariadenia s úspornou spotrebou energie,  

• inovovať postupy v poľnohospodárskej prvovýrobe v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi EÚ a SR,  

• vytvoriť 1 nové pracovné miesto a tým podporiť zamestnanosť v regióne,  



• zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v špeciálnej rastlinnej výrobe,  

• eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.  

 

Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020, 

podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, pričom sú 

zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti v sektore špeciálnej rastlinnej výroby a v 

sektore živočíšnej výroby. Realizáciou investície chce podnik zároveň eliminovať svoje slabé 

stránky v špeciálnej RV a ŽV, ktoré spočívajú v zastaraných strojno-technologických linkách 

a v zastaranom strojovom parku.  
 

Dátum začatia realizácie projektu: 

01.08.2016 

 

 


