Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky
v rokoch 2016-2018
Cieľom predkladaného materiálu je odôvodnenie a schválenie návrhu financovania
infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky (ďalej EIB).
Obsah:
1. Popis investičných akcií financovaných z úveru EIB
2. Vlastné zdroje - projekty KSK financované z iných zdrojov
3. Misia EIB na Úrade KSK a predbežné podmienky financovania z EIB
ad 1.) Popis investičných akcií v predpokladanej výške 30 mil. €





školstvo – 3 projekty, 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 energ. náročnosti) 6 110 tis. €
doprava – cesty a stroje, 16 800 tis. €

Školstvo - 4 590 tis. €
1. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice,
2. Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves,
3. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov.
Športové gymnázium Košice
Atletika ako jeden z kmeňových športov na Športovom gymnáziu v Košiciach má
dlhoročnú tradíciu. Za viac ako 30 rokov škola vychovala množstvo dobrých atlétov
a olympionikov. Počas úspešnej éry atletiky na ŠG bola k dispozícií atletická hala
na Všešportovom areáli. V tej dobe bola atletika špičkou na Slovensku. V súčasnej dobe atléti
ŠG nemajú vytvorené podmienky na kvalitnú zimnú prípravu. Tréningová činnosť mládeže
sa vykonáva v provizórnych podmienkach. Chýbajúca hala je jedným z hlavných dôvodov
dlhoročného úpadku atletiky v Košiciach. Najúspešnejší atléti odchádzajú do Bratislavy alebo
Banskej Bystrice, kde halu k dispozícii majú a môžu sa kvalitne pripravovať počas celého
roka (najbližšia hala pre košických a východoslovenských atlétov je v Banskej Bystrici alebo
v Maďarsku). Cestovanie na tréningovú činnosť a sústredenia do týchto lokalít je finančne a
časovo náročné.
Hala je potrebná na plnohodnotný tréning počas celej atletickej sezóny, na ŠG určite
pritiahne najlepších atlétov z východoslovenského kraja. Štandardná atletická hala s rozmermi
100 x 50m a s 200metrovým vnútorným atletickým oválom vyhovuje rozmerom pozemku
v areáli ŠG. V hale sa zabezpečia tréningy pre všetky atletické disciplíny, ale bude možnosť
využívať ju na všeobecnú športovú prípravu aj v iných športových odvetviach. Vybudovaním
atletickej haly v priestoroch školy bude mať ŠG vytvorené podmienky pre všestranný rozvoj
atletiky nielen v Košiciach ale aj v celom východoslovenskom regióne.
Stredná odborná škola Spišská Nová Ves
SOŠ má tridsaťročnú tradíciu svojho pôsobenia a doposiaľ zabezpečuje telesnú výchovu
v priestoroch bývalej školskej jedálne s rozmermi 8 x 5 x 2,2 m. V roku 2012 sa v rámci
racionalizácie spojili dve školy, no žiaci doteraz nemajú priestor na športové aktivity.
Vybudovanie telocvične ako moderného športového objektu by prispelo k vyriešeniu
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dlhodobých priestorových problémov školy, zároveň by sa skvalitnili podmienky na naplnenie
cieľov školského vzdelávacieho programu, zvýšil by sa štandard vzdelávania, a tým by sa
prispelo k zvýšeniu kvality a atraktivity školy. Výstavbu telocvične je možné realizovať na
pozemkoch, ktoré majú vybudované inžinierske siete a sú vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja.
Gymnázium Trebišov
Gymnázium v Trebišove bolo založené v roku 1949. Patrí medzi najväčšie,
najstabilnejšie a najuznávanejšie vzdelávacie centrum regiónu. Stavebnými rekonštrukčnými
úpravami v rámci projektu financovaného z ROP v rokoch 2010 - 2011 sa odstránili
najvážnejšie problémy školy, zlepšili sa materiálno-technické podmienky s dopadom
na úsporu prevádzkových nákladov. Gymnázium je vzdelávacia inštitúcia, ktorá je trvale
schopná systematicky modernizovať svoje priestory a vybavenie. V rámci projektu ROP sa
nepodarilo vyriešiť nevhodné a kapacitne nedostatočné priestory pre telovýchovnú a športovú
činnosť. Na škole sa telesná a športová výchova vyučuje v telocvični, ktorá rozmerovo
dlhodobo nespĺňa podmienky pre súťažné zápasy a aktivity s cieľom zapojiť všetkých žiakov
školy. Časť hodín telesnej výchovy a činnosť športových krúžkov, zameraná na bedminton,
nohejbal, volejbal, hádzanú, futsal, futbal a florbal, sa realizuje v prenajatých priestoroch
mestskej športovej haly za finančný poplatok. Túto halu zároveň využívajú aj ostatné ZŠ a SŠ
v meste, preto je náročné zladiť časový rozvrhu hodín gymnázia. Priestory novej telocvične
by sa dali využívať na tréningy aj na súťažné zápasy v rámci DŠS a športových súťaží
organizovaných MŠVVaŠ SR.
Podľa demografického vývoja, od roku 2020 nastane nárast počtu žiakov na gymnáziách.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame reálne počty žiakov za posledných 5 rokov a predpoklad
počtu žiakov na ďalšie obdobie na Gymnáziu v Trebišove:
Školský
rok

Počet
žiakov

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

614

565

539

515

413

400

400

410

450

Realizácia investície do výstavby telocvične je jedným zo základných predpokladov
pre realizovanie a napĺňanie koncepcie rozvoja školy. Prispieva tiež k realizácii PHaSR KSK,
svojho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja KSK uvádza ako príležitosť dobudovanie materiálno - technickej základne školstva.
V rámci strategického cieľa č.8 tohto dokumentu: Posilňovanie regionálnej identity cestou
ochrany prírodného dedičstva a zvyšovania kvality života obyvateľov sa daná problematika
rieši v rámci špecifického cieľa č.8.1: „ Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry, ktorý
je charakterizovaný zabezpečením priaznivého rozvoja vzdelávania skvalitňovaním
materiálno-technickej základne. Nezanedbateľnú úlohu tu má aj budovanie a skvalitňovanie
prvkov pre poskytovanie služieb v oblasti predškolského a školského vzdelávania a rozvoja
športovísk.“
Výstavba telocvične bude trvale prispievať ku zvyšovaniu štandardu vzdelávania,
zvyšovaniu kvality vyučovaniu, k rastu športovej úrovne obyvateľstva v Zemplínskom
regióne. Nakoľko investícia prinesie subjektu aj nové zdroje príjmov – prenájom telocvične
pre športové kluby a verejnosť, finančné prostriedky získané prenájmom škola môže využiť
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na pravidelnú modernizáciu školy, čo nám umožní pravidelne modernizovať zariadenia
a priestory školy, prispôsobovať ich podmienkam doby a tak vytvárať podmienky pre trvalú
modernizáciu a rast školy. Výstavbou telocvične vytvoríme podmienky pre skvalitňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, zvýšime multifunkčnosť jej využitia pre
uskutočňovanie športových aktivít školy, ktoré zvýšia vyspelosť a kreatívnosť študentov,
učiteľov školy a občanov Zemplínskeho regiónu.
Kultúra - 1 500 tis. €
1. Depozitár Východoslovenského múzea v Šaci (1 mil. €)
2. Depozitár v Michalovciach (500 tis. €)
Depozitár v Šaci
Aktivity budú nadväzovať na dokončený projekt financovaný z Regionálneho operačného
programu 2007-13. 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
KSK. 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 KSK. 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.
Depozitár v Michalovciach
V prípade realizácie by sa uvoľnil objekt v správe Zemplínskeho múzea v obci Hnojné
a vyriešila by sa otázka trvalého uloženia zbierkových predmetov deponovaných v Jazdiarni
v správe MaKCJZ, kde bude po rekonštrukcii nová expozícia.
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 Močiarenskej ulici v Michalovciach. 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. Taktiež sa uvažuje o digitalizačnom
centrum, ktoré by malo pôsobnosť pre celé územie 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 – 7 110 tis. €
1. Poradenský dom / Centrum pre právo a poradenstvo občanom
(500 tis. €)
2. Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb LÚČ – DSS v Šemši (500 tis. €)
3. Znižovanie energetickej náročnosti budov ( 6 110 tis. €)
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Poradenský dom
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.
DSS Šemša
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. Obsahom projektového zámeru je:
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 voľno časové 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.
Znižovanie energetickej náročnosti DSS
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
okrem znižovania energetickej náročnosti budov neodkladnú rekonštrukciu, ktorá zahŕňa aj
obnovu všetkých rozvodov v budovách a obstaranie interiérového vybavenia vyžadujú najmä
budovy poskytujúce sociálne služby. Zariadenia boli vybrané na základe troch kritérií - ročné
náklady
na
výrobu
tepla
a vody
v prepočte
na
1 klienta, stav projektovej prípravy a perspektíva zariadenia, jeho rozvoj alebo útlm,
reštrukturalizácia. Boli vybrané tieto zariadenia:
1. REGINA Kráľovce – 1 100 tis. €
2. JASANIMA Rožňava – 1 930 tis. €
3. SUBSIDIUM Rožňava – 1 100 tis. €
4. HARMONIA Strážske – 800 tis. €
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5. LIDWINA Strážske – 440 tis. €
6. ANIMA Michalovce – 380 tis. €
7. IDEA Prakovce – 360 tis. €
Dopravná infraštruktúra - 16 800 tis. €
Zámerom KSK je financovať rekonštrukcie ciest v dĺžke 59,99km (príloha č.2) a nakúpiť
mechanizmy
vo výške
5 861 tis. €
(prílohač.3).
Zo
zásobníka stavieb,
ktorý predložila Správa ciest KSK, boli niektoréstavby 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).
Analýza zámeru financovania stavebných úprav ciest zo zdrojov EIB je v prílohe č.4
a zdôvodnenie nevyhnutnej modernizácie mechanizmov SCKSK je v prílohe č.5.
ad 2.) Vlastné zdroje - projekty KSK financované z iných zdrojov
Kraj získal finančné prostriedky vo výške 12 308 tis. € z posledných vyhlásených výziev
Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
V 1. polroku 2016 by mali byť 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.
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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,
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.
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 na základné
ošetrenie pre významné historické zbierky, ktoré budú uložené v novom regálovom a
skriňovom skladovacom systéme.
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
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a ochrany zveri. Múzeu 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 v zrekonštruovanom „správcovskom domčeku“.
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 tranží 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 13.05.2016:
 fixná sadzba na 5 rokov ......................................................................... 0,000 % p.a.
 fixná sadzba na 10 rokov ........................................................................ 0,583 % p.a.
 marža pre 3M Euribor (fixovaná na 5 rokov) ........................................ 0,117 % p.a.
 marža pre 3M Euribor (fixovaná na 10 rokov) ...................................... 0,200 % p.a.

Vplyv postupného prijatia úveru na zadlženosť kraja je nasledovný:
Dlhová služba Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 583/2004 Z . z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
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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
+ záväzky 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%

