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Program PRV 2014-2020 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) 

 

Opatrenie: 

4 – Investície do hmotného majetku 

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 v oblasti špeciálnej RV a ŽV spoločnosti AGROSTAAR KB 

spol. s r.o. 

 

Miesto realizácie projektu: 

 

VÚC (kraj) Okres Obec (ulica) Katastrálne územie 

VÚC Trnava Galanta Kráľov Brod Kráľov Brod 

VÚC Trnava Galanta Dolný Chotár Dolný Chotár 

VÚC Trnava Galanta Tomašíkovo Tomašíkovo 

VÚC Trnava Galanta Trstice Trstice 

VÚC Trnava 
Dunajská 

Streda 
Jahodná Jahodná 

VÚC Nitra Šaľa Tešedíkovo Tešedíkovo 

VÚC Nitra Šaľa Žiharec Žiharec 

 

 

Stručný opis projektu: 

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom lepšieho využitia výrobných faktorov 

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

Prioritným cieľom projektu je vybudovanie skladovacích kapacít pre komodity v súvislosti so 

živočíšnou výrobou, výstavba haly pre chov hydiny, a modernizácia strojno-technologických 

liniek v špeciálnej RV a ŽV. 

Ďalším cieľom projektu je zníženie výrobných nákladov, zvýšenie produktivity práce 

a efektívnosti pri pestovaní poľných plodín a chove hospodárskych zvierat. Zníženie 



výrobných nákladov a zvýšenie kvality produkcie prispeje k rastu konkurencieschopnosti 

podniku. Z tohto cieľa vyplývajú ďalšie dielčie ciele: 

 zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce 

v špeciálnej rastlinnej výrobe a v živočíšnej 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 pracovných procesov 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 poľnohospodárskej prvovýrobe, 

 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 zlepšenie konkurencieschopnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

Realizáciou investície chce podnik zároveň eliminovať svoje slabé stránky, ktoré sú hlavne 

v nedostatočných skladovacích kapacitách, v chýbajúcich priestoroch na chov hydiny, 

v nedostatočných skladovacích kapacitách a v zastaranom strojovom parku v špeciálnej 

rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

 

 

Dátum začatia realizácie projektu: 

26.9.2016 

 


