Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja
zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016-2018
Cieľom predkladaného materiálu je informovať Zastupiteľstvo Košický samosprávny
kraj o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov
Európskej investičnej banky (ďalej EIB).
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ad 1.) Financovanie projektov v rámci Regionálneho operačného programu 2007 - 2013
Kraj získal finančné prostriedky vo výške 12 308 tis. € z posledných vyhlásených výziev
ROP, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. V 1. polroku 2016 budú
všetky projekty ukončené.
 Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku v Michalovciach
zhotoviteľ: DÚHA a.s.; celkové náklady: 671 tis. €
Hvezdáreň od roku 1986 sídli v dome, v ktorom žil známy maliar Zemplína Teodor Jozef
Mousson. Dom je evidovaný v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Pred
zahájením stavebných prác bol objekt v havarijnom stave - opadávali omietky, strecha
na viacerých miestach zatekala, dispozičné riešenie vstupnej haly neumožňovalo efektívne
využitie, nezateplené steny, nefunkčné okná a dvere spôsobovali veľké úniky tepla, budova
nebola riešená bezbariérovo. Po rekonštrukcii objektu sa vytvorili podmienky na širšie
využitie objektu. Zabezpečilo sa vysušenie muriva a zabránilo sa ďalšiemu vlhnutiu, urobili
sa nové omietky, zateplila fasáda, opravila pochôdzna strecha, vymenili sa okná a dvere,
zabezpečila sa bezbariérovosť. Súčasťou projektu bola aj renovácia sociálnych zariadení,
rekonštrukcia interiéru aj exteriéru kupoly, oplotenia areálu, úprava spevnených plôch
a zelene.
 Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia
zhotoviteľ: skupina dodávateľov I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica a.s.
celkové náklady: 2 295 tis. €
Objekt Provinčného domu je dvojpodlažný s mohutným priestorom strechy. V havarijnom
stave boli najmä elektrické zariadenia a bleskozvody, vážne technické problémy boli
s vlhkosťou objektu, stavom fasády, kanalizácie, kúrenia a okien. Vďaka projektu vznikol
polyfunkčný múzejný objekt, plnohodnotne využiteľný v kultúrno-poznávacom cestovnom
ruchu, s napojením na Gotickú a Železnú cestu v regióne. Expozičné a kultúrno-vzdelávacie
využitie sa rozšírilo na úkor depozitov a skladov, ale s využitím doteraz nevyužitých
priestorov.
 Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
zhotoviteľ: Združenie SMS KAPA Sentinel STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s.
celkové náklady: 1 147 tis. €
Objekt múzea bol postavený v rokoch 1905-1910 a je najstaršou budovou bansko-hutníckeho
múzejníctva v strednej Európe. Budova, vrátane nádvoria, bola v zlom technickom stave,
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potrebovala kompletnú obnovu a pripojenie na inžinierske siete. Vďaka rekonštrukcii objektu
sa zlepšil technický stav a architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky, vznikli nové
priestory pre najvýznamnejšie a najcennejšie exponáty múzea – parné automobily a krytá
plocha pre exteriérové exponáty. Pribudol bezbariérový prístup do objektu múzea, vrátane
vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina) a znížila sa energetická náročnosť
budovy.
 Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky
zhotoviteľ: PEhAES a.s.; celkové náklady: 2 386 tis. €
V minulosti bol objekt v zlom technickom stave: zatekala neodizolovaná strecha, vlhlo
murivo a podlahy, bola opadaná omietka, tvorili sa plesne, absentovali dažďové zvody
a izolácie suterénneho muriva, veže kaštieľa boli bez odkvapových rúr, boli potrebné nové
okenné krídla.
Po rekonštrukcii objektu vzniklo zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii
šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ, zrekonštruovala sa zrkadlová sieň, ktorá bude slúžiť
na spoločenské udalosti. Vytvorením nových priestorov vznikla v podkroví galéria, kde sa
budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín a v expozícii Andrássyho traktu sa prepojí
história Andrássyovcov s históriou výroby tokajského vína. Projekt počíta aj so znížením
energetickej náročnosti prevádzky a vytvorením bezbariérového vstupu.
 Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s.; celkové náklady: 1 886 tis. €
Objekt múzea - bývalý kaštieľ rodiny Sztárayovcov, bol v nevyhovujúcom technickom stave
a niektoré priestory múzea neboli využívané vhodným spôsobom. Vymenili sa okná, dvere,
podlahy, rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektriny, zrekonštruovalo sa kúrenie a celková
rekonštrukciu podkrovia pravého krídla kaštieľa. Po rekonštrukcii sa rozšíria možnosti
využitia objektu, zamerané najmä na multifunkčné aktivity detí a mládeže (multimediálna
miestnosť, tvorivé dielne, letné školy). Zemplínske múzeum získa priestor na rozšírenie
svojich stálych expozícií a v suterénnych priestoroch sa rozšíria priestory vinotéky
o prezentáciu vín zo sobraneckej oblasti.
 Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach v Šaci
zhotoviteľ: DÚHA a.s.; celkové náklady: 541 tis. €
Rekonštrukciou získalo múzeum moderný depozit a konzervátorský priestor pre významné
historické zbierky. Zbierky budú uložené v novom regálovom a skriňovom skladovacom
systéme a bude vytvorené pracovisko vybavené konzervátorskou technológiou na základné
ošetrenie zbierok.
 Kaštieľ Trebišov – obnova jazdiarne
zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.; celkové náklady: 2 077 tis. €
V minulosti slúžil objekt jazdiarne ako priestor skladov a depozitov veľkých nadrozmerných
predmetov. Obnovou prešiel celý objekt, vrátane opravy fasády, výmeny okien, strechy
a najmä sanácia narušenej statiky. V zrekonštruovanom objekte vznikne múzeum poľovníctva
a ochrany zveri. Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína tak pribudne prezentácia
záľuby Andrássyovcov, pôvodných majiteľov kaštieľa, vrátane expozície poľovníckych
trofejí a dobových poľovníckych zbraní.
 Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša
zhotoviteľ: DÚHA a.s.; celkové náklady: 1 305 tis. €
Letohrádok prešiel kompletnou rekonštrukciou zameranou najmä na realizáciu kultúrnych
hudobných podujatí. Vo vynovených priestoroch sa budú uskutočňovať výchovné koncerty
pre školy, v čase letných prázdnin letné školy historickej hudby a tanca, promenádne koncerty
vo francúzskom parku. Nevyhnutnosťou je poskytnúť účinkujúcim dobré podmienky na
vystúpenie, prípadne zabezpečiť ubytovanie. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruovaný
„správcovský domček“, ktorý je súčasťou areálu.
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ad 2.) Návrh investičných akcií financovaných z úveru EIB
Zámery odvetvových odborov sú v predpokladanej výške 30 mil. €
 školstvo – 1 projekt, 4 590 tis. €
 kultúra a cestovný ruch – 2 projekty, 1 500 tis. €
 sociálne veci a zdravotníctvo – 2 projekty ( výstavba/rekonštrukcia) 1 mil. €
- 7 projektov (znižovanie energetickej náročnosti)
6 110 tis. €
 doprava – cesty a stroje, 16 800 tis. €
 školstvo - Multifunkčná telocvičňa (4 590 tis. €)
Miestom realizácie môže byť pozemok na Popradskej ulici v správe Športového gymnázia
Košice alebo nehnuteľnosť na Alejovej ul. v správe Gymnázia na Alejovej
v Košiciach. Účelom je vybudovanie multifunkčnej telocvične na rôzne druhy športu (futbal,
basketbal, hádzaná, volejbal, tenis a pod.) a samostatného parkoviska vrátane zelených plôch.
Výstavba multifunkčnej telocvične prispeje k zjednodušeniu tréningového procesu žiakov
Športového gymnázia, vytvorí podmienky pre rozvoj športu mládeže v Košiciach a zároveň
prinesie výhodné využitie pozemku.
 kultúra - Depozitár VsM v Šaci (1 mil. €)
Aktivity budú nadväzovať na projekt financovaný z Regionálneho operačného programu
2007-2013.
Obsahom zámeru je prístavba novej haly, kde budú uložené zbierkové predmety, vrátane
možnosti vjazdu nákladných automobilov. Bude zriadený centrálny depozitár pre VsM
a špecializovaný depozitár pre ostatné múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. V špecializovanom depozite sa uložia chúlostivé zbierkové predmety
vyžadujúce špeciálny režim ochrany, ktorý je možný zabezpečiť iba centrálne (napr. textil).
Časť depozitára bude fungovať na princípoch otvoreného depozitára, t.j. prístupného pre
verejnosť tak, aby návštevníci mohli cez transparentné steny sledovať postupy konzervovania
a reštaurovania v dielňach múzea. Reštaurátorské centrum bude vykonávať činnosť pre všetky
fondové inštitúcie Košického samosprávneho kraja. Špecifikom tohto centra bude jeho
otvorenosť pre odbornú aj laickú verejnosť. Pre odbornú verejnosť bude pôsobiť metodicky,
pre laickú zabezpečí edukačné alebo osvetové aktivity, napr. kurz reštaurovania dreveného
nábytku, kurz viazania kníh s možnosťou prezentácie základných konzervačných a
reštaurátorských technológií pre jednotlivé materiálové skupiny zbierok (sklo, plátno, papier,
drevo, železo). V prípade realizácie tohto zámeru by sa mohli uvoľniť objekty na Hrnčiarskej
ulici v Košiciach, ktoré v súčasnosti múzeum využíva ako konzervátorské a reštaurátorské
dielne.
 kultúra - Depozitár v Michalovciach (500 tis. €)
V prípade realizácie depozitára v Michalovciach by sa uvoľnil objekt v správe ZM v obci
Hnojné a vyriešila by sa otázka trvalého uloženia zbierkových predmetov deponovaných
v Jazdiarni v správe MaKCJZ, kde bude po rekonštrukcii budovy nová expozícia.
 novostavba/rekonštrukcia existujúcej budovy - novostavbu by bolo možné realizovať
v areáli ZM. Na účely depozitára by bolo možné aj revitalizovať prebytočný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (montážna hala),
ktorý sa nachádza na Továrenskej ulici v Michalovciach. V tomto prípade by bolo
možné využiť časť existujúcej administratívnej budovy ako digitalizačné centrum.
 konzervátorské dielne - v budove depozitára je potrebné zriadiť a vybaviť
konzervátorské dielne za účelom zabezpečenia starostlivosti o zbierky. Depozitár bude
slúžiť viacerým múzeám, preto je potrebné do rozpočtu zahrnúť aj nákladné vozidlo s
hmotnosťou do 3,5t na prevoz zbierok medzi depozitárom a múzeami, resp. na prevoz
výstav.
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 zriadenie digitalizačného centra - centrum by malo svoju pôsobnosť na území celého
Východného Slovenska. Ošetrené zbierky by sa digitalizovali a zoradili do funkčných
databáz, ktoré by boli prístupné verejnosti. Prednostne by sa digitalizovali 2D a 3D
predmety do výšky 1m. Časť techniky by bola prenosná, čo by umožnilo prácu aj
mimo objektu s následným softvérovým spracovaním.
 sociálne veci - Poradenský dom / Centrum pre právo a poradenstvo občanom
(500 tis. €)
Miestom realizácie by mohol byť objekt na Strojárenskej alebo Svätoplukovej ulici
v Košiciach. Účelom je vytvoriť priestor pre obyvateľov kraja na poskytovanie bezplatného
poradenstva pri riešení rôznych životných situácií, vrátane nepriaznivých. Navrhovaný
priestor by mal mať recepciu a čakáreň, poradenské miestnosti, detský kútik, celý priestor by
mal spĺňať podmienky univerzálneho dizajnu a vnútorné vybavenie priestoru uspôsobené aj
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou by mala byť aj bezplatná telefónna
linka, bezplatný prístup na internet, kopírovacie služby pre klientov a pod. (podrobný obsah
činnosti centra a zabezpečenie jeho aktivít sú v prílohe č. 1). Zámer je možné doplniť aj
o oblasť školstva napr. kariérne poradenstvo, špeciálny pedagóg, psychologická poradňa
zameraná na problémy študentov. Režijné náklady a bežná údržba budú uhradené
z nájomného, zabezpečenie prevádzky recepcie a kancelárie prvého kontaktu predpokladá
navýšenie zamestnancov OSVaZ o 2 osoby.
 sociálne veci - Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb LÚČ – DSS v Šemši
(500 tis. €)
zámerom návrhu je definitívne opustiť priestor Veľkého kaštieľa, odovzdať budovy, stavby
a pozemky hospodárskeho dvora a nahradiť ich novými kapacitami v priestore okolo Malého
kaštieľa a Nového pavilónu. Do úvahy pripadá rekonštrukcia budovy Nového pavilónu
vrátene výstavby 2 nových poschodí alebo výstavba novej budovy na mieste existujúcich
garáží - tento spôsob realizácie sa javí ako výhodnejší, nakoľko nedôjde k nežiaducim
zásahom do priameho života cca 100 prijímateľom sociálnej služby počas realizácie prác.
Obsah projektového zámeru:
a) stravovací úsek – kuchyňa, skladové priestory, priestor na výkon pomocných
a podporných činností, administratíva; v súčasnosti je stravovací úsek v prístavbe pri
Veľkom kaštieli,
b) priestory pre voľnočasové aktivity - pracovné dielne, telocvičňa, rehabilitácia,
c) skladové hospodárstvo organizácie,
d) administratívne priestory pre úsek ergoterapie,
e) ubytovacie kapacity pre cca 40 prijímateľov sociálnych služieb.
V súčasnom období sú činnosti uvedené pod písm. b) - e) v priestore Veľkého kaštieľa, resp.
hospodárskeho dvora. Pred realizáciou je potrebné vyriešiť vysporiadanie budovy
tréningového chráneného bývania, ktorá bola vybudovaná z prostriedkov EÚ, prehodnotiť
kapacity zariadenia a rozhodnúť o nových hraniciach organizácie – podiel na rozlohe parku,
ponechanie ovocného sadu a pod.
 sociálne veci – Znižovanie energetickej náročnosti budov ( 6 110 tis. €)
Verejný sektor má povinnosť realizovať opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti
budov.
Za najvhodnejšie je považovaná výmena okien a termálna izolácia plášťa budovy (vonkajšie
múry, strecha, podlaha) a rekonštrukcia vykurovacích systémov. V súčasnosti si neodkladnú
rekonštrukciu vyžadujú najmä budovy poskytujúce sociálne služby. Zariadenia boli vybrané
na základe týchto kritérií:
 ročné náklady na výrobu tepla a vody v prepočte na 1 klienta
 stav projektovej prípravy
 perspektíva zariadenia, rozvoj alebo útlm, reštrukturalizácia
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Prehľad projektov:
1. REGINA Kráľovce – 1 100 tis. €
2. JASANIMA Rožňava – 1 930 tis. €
3. SUBSIDIUM Rožňava – 1 100 tis. €
4. HARMONIA Strážske – 800 tis. €
5. LIDWINA Strážske – 440 tis. €
6. ANIMA Michalovce – 380 tis. €
7. IDEA Prakovce – 360 tis. €
 Dopravná infraštruktúra (16 800 tis. €)
Zámerom odboru dopravy je financovať opravy ciest v dĺžke 61,4km (príloha č.2) a nakúpiť
mechanizmy na ich údržbu vo výške 5 861 tis.€. Zo zásobníka stavieb,ktorý predložila Správa
ciest KSKboli niektoré stavby na vybraných cestách II. triedy presunuté do IROP, napr.
sanácie zosuvov a rekonštrukcie mostov na ceste II/533. Niektoré boli z dôvodu zníženia
finančného objemu pre oblasť cestnej infraštruktúry vypustené. V odhadovaných nákladoch
jednotlivých stavieb nie sú započítané náklady na spracovanie stavebnej projektovej
dokumentácie
a inžiniersku
činnosť
(vybavenie
právoplatného
stavebného
povolenia/ohlásenia stavby, autorský a stavebný dozor).
Zdôvodnenie zámeru financovania opráv ciest z EIB:
Košický samosprávny kraj je od 1.1.2004 vlastníkom 1 956 km ciest II. a III. triedy a 656
mostov. Postupnými investíciami (vlastné zdroje, PPP projekty, prvý projekt EIB
2006 - 2009, zdroje EÚ, vlastné zdroje a iné) bolo k 31.12.2015 do stavebných úprav ciest
preinvestovaných viac ako 126 mil. €. Prehľad investícií v členení podľa územných obvodov
stredísk Správy ciest Košického samosprávneho kraja je v prílohe č. 3.
V priloženej tabuľke sú evidentné markantné rozdiely v rámci oblastí Košického
samosprávneho kraja, najmä rozdiel v dĺžke spravovanej siete v jednotlivých strediskách. Je
to podmienené existenciou/neexistenciou nadradenej infraštruktúry. Okres Trebišov sa
z pohľadu doposiaľ realizovaných ciest javí ako mierne poddimenzovaný, avšak patrí medzi
špecifické oblasti nášho kraja, ktoré sa vyznačujú tým, že systém dopravnej siete je tvorený
cestou I. triedy ako „kostrou“ a na ňu sú cestami III. triedy, tzv. spojkami, napájané dotknuté
obce. Oblasť Tokaja ako významného centra turizmu je práve takýmto prípadom, kde
podpora z ROP nebola možná a ani podpora z IROP sa na túto oblasť nevzťahuje. Tieto cesty
sú však vo veľmi zlom stave a preto sú v predloženom projekte EIB navrhnuté. Je nutné si
v tomto prehľade tiež všimnúť náklad stavebných prác na kilometer cesty. V stredisku Správy
ciest Košického samosprávneho kraja Michalovce predstavujú tieto náklady 99 tis. €/km, kým
v stredisku Spišská Nová Ves je to až dvojnásobok. Táto skutočnosť je spôsobená nielen
horským prostredím Spiša a Gemera a poveternostnými vplyvmi, ale aj absenciou nadradenej
infraštruktúry a veľkou mierou devastácie vozoviek ako jediných dopravných tranzitných trás.
Stavebné úpravy týchto ciest sú preto komplexnejšie, vyžadujú si zásahy do nosných
konštrukcií vozovky a sanáciu viacerých zosuvov a stabilizácií ako dôsledok havarijných
stavov.
Na roky 2014 - 2020 bol v decembri 2014 schválený Integrovaný regionálny operačný
program (IROP). Využitie zdrojov cca v objeme 43 mil. € v oblasti cestnej infraštruktúry je
však podmienené prísnymi kritériami definovanými v IROP. Zdroje sú prevažne určené na
cesty II. triedy, ktoré tvoria významnú spojnicu k nadradenej infraštruktúre. Veľký dôraz je
však kladený na oblasti, kde cesta II. triedy je jediným dopravným spojením pri absencii
akejkoľvek cesty vyššej triedy a vykazuje vysokú intenzitu dopravy. Na území Košického
samosprávneho kraja je to prípad okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, preto sú až 3 projekty
navrhnuté v tejto lokalite. Všetky projekty musia byť doplnené o bezpečnostné audity
a prioritne majú byť zamerané na podporu verejnej osobnej dopravy. Pripravované stavby,
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ktoré už v roku 2013 boli na základe multikriteriálnych hodnotení označené ako priechodné
projekty, uvádzame v prílohe č. 4 aj s mapovým vyznačením. Na území Košického
samosprávneho kraja nie je definovaná cesta III. triedy, ktorej rekonštrukcia by vyhovovala
kritériám na čerpanie zdrojov z IROP. Cesty III. triedy preto navrhujeme riešiť prioritne zo
zdrojov EIB a rovnako tak aj niektoré zložité zosuvy, pretože podmienkou IROP sú aj
ekonomické kritériá, ktoré by vysokými nákladmi stavieb zosuvov boli výrazne prekročené.
Do projektu EIB bol navrhnutý aj jediný z ROP neschválený projekt s názvom Cesty
Košického samosprávneho kraja 11 - Košice okolie (Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak,
Trebejov). Tieto cesty III. triedy patria aktuálne k cestám v najhoršom stavebnom stave
s vysokou intenzitou dopravy smerujúcej do mesta Košice. Súčasťou projektu sú aj zosuvy
Ruský Hrabovec a Rudňany - Poráč. Nie všetky problémy a potreby v cestnej sieti kraja budú
uvedenými intervenciami vyriešené. Je preto dôležité uviesť, že čerpanie zo zdrojov EIB
v oblasti cestného hospodárstva počíta aj so zakúpením technológie pre SC KSK – súprava
finišer, valec, fréza. Táto mechanizovaná súprava umožní zabezpečiť vo vlastnej réžii súvislé
opravy živičných krytov na cestách s menším dopravným významom v každom rozpočtovom
roku, cca 20 km ročne.
ad 3.) Misia EIB na Úrade KSK a predbežné podmienky financovania z EIB
V septembri 2015 vykonali pracovníci EIB hodnotiacu misiu v sídle Košického
samosprávneho kraja, počas ktorej boli bližšie oboznámení s jednotlivými projektmi – ciele
projektu, investičné náklady, prevádzkové náklady po dokončení projektu, očakávané prínosy
a ich hodnotiace kritéria (km ciest, zvýšenie kapacity, zvýšenie efektívnosti, ...). Zo strany
EIB bola vyjadrená spokojnosť s priebehom aj s výsledkami misie, o čom svedčí aj ich
záujem podpísať úverovú zmluvu.
Predbežné podmienky financovania sú nasledovné:
 bez poplatku za poskytnutie,
 možnosť viacerých tranži čerpaných postupne,
 každá tranža úročená úrokovou sadzbou platnou v čase čerpania,
 možnosť čerpania prvej tranže do výšky 30% úverového rámca bez predchádzajúcej
alokácie pod-projektov, čerpanie ďalších tranží na základe alokácií,
 bez záväzkovej provízie,
 bez poplatku za predčasné splatenie (s výnimkou skutočných nákladov zrušenia
úrokového fixingu, analogicky k aktuálnej zmluve s KSK FI 23.753 – bod 4.02B)
 bez poplatku za nedočerpanie úverovej linky
 bez zaistenia.
Čo sa úročenia týka, je ponuka EIB veľmi výhodná. Pre ilustráciu uvádzame jej indikatívnu
ponuku z 2.3.2015:
 fixná sadzba na 5 rokov ......................................................................... 0,084 % p.a.
 fixná sadzba na 10 rokov ........................................................................ 0,687 % p.a.
 marža pre 3M Euribor (fixovaná na 5 rokov) ........................................ 0,174 % p.a.
 marža pre 3M Euribor (fixovaná na 10 rokov) ...................................... 0,233 % p.a.
Vplyv postupného prijatia úveru na zadlženosť kraja je nasledovný:
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Dlhová služba Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 583/2004 Z . z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Rok

Úver od EIB

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

38 930 846
37 120 109
35 309 373
33 498 637
31 687 901
29 877 165
28 066 429
26 255 693
24 444 957

Úver na
kofinancovanie
PPP a dodáprojektov
vateľské úvery
z fondov EU
a ŠR
14 486 110
9 704 796
6 404 167

4 497 599
6 011 877
7 373 379
6 985 211
6 597 042
4 909 091
2 727 273
545 455

Celkový dlh
podľa zákona
583/2004 Z.z.

Nový úver
od EIB

5 000 000
28 000 000
30 000 000
28 333 333
26 666 667
25 000 000
23 333 333

57 914 555
52 836 782
54 086 919
68 483 848
68 284 943
63 119 589
57 460 368
51 801 147
47 778 290

Celková
zadĺženosť

39,63%
34,99%
33,05%
41,63%
39,73%

Celkový dlh Košického samosprávneho kraja

Rok

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Úver od EIB

38 930 846
37 120 109
35 309 373
33 498 637
31 687 901
29 877 165
28 066 429
26 255 693
24 444 957

Úver na
PPP a dodákofinancovanie
vateľské úvery
projektov
+ zaáväzky za
z fondov EU
NsP
a ŠR
15 643 438
4 497 599
10 283 458
6 011 877
6 404 167
10 873 379
6 985 211
0
8 097 042
0
4 909 091
0
2 727 273
0
545 455
0
0

Predpokladané čerpanie úveru v rokoch 2016 - 2018:




2016 – 5 mil. €
2017 – 23 mil. €
2018 – 2 mil. €
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Nový úver
od EIB

Celkový dlh

0
5 000 000
28 000 000
30 000 000
28 333 333
26 666 667
25 000 000
23 333 333

59 071 883
53 415 444
57 586 919
68 483 848
69 784 943
63 119 589
57 460 368
51 801 147
47 778 290

Celková
zadĺženosť
40,43%
35,37%
35,19%
41,63%
40,61%

