Dôvodová správa

V decembri 2006 Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) podpísal zmluvu s Európskou
investičnou bankou (ďalej len EIB) na projekt Financovanie regionálnej infraštruktúry zo
zdrojov EIB. Tento projekt bol poňatý v širšom kontexte viac zdrojového financovania, vrátane
vlastných zdrojov, dodávateľských úverov (PPP) a fondov EÚ. Vklad týchto neúverových,
resp. vlastných zdrojov bol základnou podmienkou poskytnutia úveru EIB a to minimálne
v podiele 1 : 1. Tento podiel z pohľadu celkových rozpočtových nákladov projektu bol
dodržaný (1,20 : 1).
V súlade so základným zámerom úverovej zmluvy uzatvorenej medzi EIB a KSK bolo
poskytnutie nových dlhodobých úverových zdrojov určené hlavne na financovanie
dopravnej infraštruktúry, školstva a na rekonštrukciu historických a kultúrnych budov vo
vlastníctve KSK. Prijatie úveru vo výške 1,4 mld. Sk, v prepočte 46,471 mil. EUR
(ďalej len €) vrátane konkrétneho účelu ich použitia, bolo schválené na rokovaní Zastupiteľstva
KSK dňa 28. 8. 2006 Uznesením č. 134/2006. Týmto uznesením boli zároveň schválené
komplexné podmienky poskytnutia úveru na obnovu infraštruktúry. Celkový rozpočtový
náklad projektu Financovanie regionálnej infraštruktúry, v ktorom sú už premietnuté skutočne
vynaložené úverové zdroje a vlastné zdroje (vrátane PPP a zdrojov EÚ) tak predstavuje výšku
3 085,50 mil. Sk, čo je v prepočte 102,42 mil. €.
O priebežnom plnení projektu a o stave čerpania finančných prostriedkov za jednotlivé roky
počas obdobia 2007 – 2010 boli predkladané pravidelné informatívne správy na rokovanie
Zastupiteľstva KSK a EIB. Ostatná správa o postupe financovania infraštruktúry KSK zo
zdrojov EIB za rok 2009 a predpoklad ukončenia projektu ku koncu roka 2010 bola
prerokovaná v Zastupiteľstve KSK dňa 28. 6. 2010 a opatrenia boli prijaté uznesením
č. 95/2010.
Cieľom tejto záverečnej správy je informovať Zastupiteľstvo KSK a EIB o finálnych
výsledkoch implementácie tohto projektu, poskytnúť podrobný prehľad o výške čerpania
úverových zdrojov na jednotlivých akciách zaradených do projektu a o výslednom efekte
dosiahnutom pre KSK realizáciou projektu Financovanie regionálnej infraštruktúry zo zdrojov
EIB.
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