Dôvodová správa

1. Dlhodobé záväzky z dodávateľských úverov (PPP 2007), vznikli postúpením záväzkov
zo zmlúv o dielo a úverových zmlúv voči zhotoviteľom stavebných prác na cestách
II. a III. triedy. Jedná sa o záväzky voči zhotoviteľom Eurovia a.s., Inžinierske stavby
a. s. a Strabag a. s. Po postúpení týchto pohľadávok na bankové inštitúcie (Dexia banka
Slovensko a neskôr Slovenská sporiteľňa, ďalej len SLSP) spláca Košický samosprávny
kraj (KSK) v súčasnosti uvedené záväzky voči banke v pravidelných mesačných
splátkach v sume 212 400,54 €. Ich zostatok ku koncu mesiaca máj 2013 bude
predstavovať 4 035 610,26 €.
Na základe vývoja príjmovej časti rozpočtu KSK a zníženia záťaže na rozpočet bežných
výdavkov v roku 2013 boli začaté rokovania so SLSP o možnosti reštrukturalizácie
splátok tak, aby bol nesplatený zostatok splácaný v rovnomerných mesačných splátkach
až do decembra 2017. Pôvodný termín splatnosti bol december 2014. Podrovný rozpis
splátok v pôvodnej a aktualizovanej verzii je uvedený v prílohe k materiálu.
Na základe záväzného prísľubu banky reštrukturalizovať tento záväzok v zmysle
požiadaviek KSK bol znížený rozpočet bežných výdavkov KSK v oblasti splátok
dodávateľských záväzkov v roku 2013. V takto upravenom/zníženom rozpočte je na
splátky PPP z roku 2007 vyčlenená suma 1 121 508 €. Touto úpravou sa zároveň
vytvoria predpoklady pre splnenie a zosúladenie záväzkov dohodnutých v zmluve
o postúpení pohľadávok, v Dohode o zmene splácania splátok uzatvorenej s DEXIA
bankou Slovensko a v pripravovanej dohode o reštrukturalizácii záväzkov so SLSP.
Podmienkou predlženia konečnej splatnosti tohto záväzku pre SLSP je súhlas
Zastupiteľstva KSK a stanovisko Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Po konzultácii
s financujúcou bankou (SLSP) bol navrhnutý spôsob reštrukturalizácie týchto záväzkov
v nasledujúcich krokoch:

I. krok - odsun splatnosti mesačnej splátky v mesiaci jún 2013 na začiatok mesiaca
júl 2013 z dôvodu zabezpečenia schvaľovacieho procesu Zastupiteľstva
KSK, vrátane nadobudnutia platnosti príslušného uznesenia
II. krok - úprava splátkových plánov v mesiacoch júl až december 2013 v sume
9 917,55 € mesačne tak, aby celková hodnota splátok na rok 2013
zodpovedala
plánovanej výške v rozpočte bežných výdavkov, čo je
1 121 508 €
III. krok - úprava splátkových plánov v období január 2014 až december 2017,
vo výške mesačných splátok cca 85 571 €, a to až do úplného splatenia
záväzku.
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2. Výhody a nevýhody reštrukturalizácie
Dopady reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov z dodávateľských úverov realizovaných
v roku 2007 prinesú niekoľko pozitívnych aspektov, čo vyplýva aj z nasledujúcich
prepočtov:
• výhodnejšia cena financovania
doterajšia cena financovania dodávateľských záväzkov bola na úrovni 4,976 % p. a.
počas celého obdobia trvania 7 ročného záväzku, t. j. do roku 2014. Vzhľadom na nový
prepočet, na ktorý má dopad aj nižšia cena zdrojov na medzibankovom trhu, umožnila
nám banka refinancovanie pri nižších úrokových nákladoch. Tieto zodpovedajú úrokovej
sadzbe na úrovni 3,13 % p. a. Uvedená sadzba je súčasťou reštrukturalizovanej splátky
(cena prác + cena financovania) a celková cena refinancovania až do konca roka 2017
v absolútnej výške bude predstavovať cca 131 tis € .
• zníženie náporu na rozpočet bežných výdavkov
pôvodná výška mesačných splátok predstavovala 212 400,54 € (viď. príloha), čo by pri
znižujúcich sa daňových príjmoch spôsobovalo problémy v cash flow a v rozpočte KSK
v rokoch 2013 a 2014.
• reštrukturalizácia nebude mať významný dopad na dlhovú službu KSK.
Nevýhodou reštrukturalizácie je predĺženie celkovej splatnosti záväzku zo 7 na 10
rokov, čo pri relatívne nižšej cene financovania z hľadiska ročnej úrokovej sadzby
(o 1,846 % p. a.) predstavuje celkový úrokový náklad 131 tis € počas troch rokov
predlženej splatnosti.
Po zvážení všetkých pozitívnych aj negatívnych aspektov reštrukturalizácie týchto
dlhodobých záväzkov je však možné konštatovať, že v rámci navrhovanej transakcie
prevažujú pozitívne dopady na rozpočet KSK.
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