Dôvodová správa
Pre oblas financovania modernizácie a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja bolo na rokovaní Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja ( alej len „KSK“) d a 28.8.2006 prijaté Uznesenie . 134/2006.
Týmto uznesením boli schválené podmienky poskytnutia úveru na obnovu infraštruktúry
KSK Európskou investi nou bankou ( alej len „EIB“) a s ním súvisiace plnenie všetkých
nadväzujúcich úloh projektu.
O priebežnom plnení projektu a stave erpania finan ných prostriedkov za jednotlivé
roky boli predkladané informatívne správy na rokovanie Zastupite stva KSK (ostatná
v auguste 2009, prijatá Uznesením .710/2009). Zámerom tohto materiálu je informova
Zastupite stvo KSK o realizácii Projektu EIB v uplynulom roku 2009 a o plnení úloh
a zámerov Ak ného plánu prijatého na rok 2010. Cie om je prija opatrenia na
dodržanie celkového termínu ukon enia projektu, ktorý je stanovený d om 31. 12.
2010. Zárove je potrebné rešpektova všetky dôležité parametre a podmienky
úverovej zmluvy uzavretej medzi KSK a EIB, o taktiež hodnotíme v tomto
materiáli.
Projekt financovania infraštruktúry KSK realizovaný v období 2007 – 2010 ( alej
len „Projekt EIB“) bol zostavený v širšom kontexte viac zdrojového financovania.
Dôvodom je splnenie základnej podmienky poskytnutia úveru EIB, ktorou je ú as
alších zdrojov na financovaní projektu a to minimálne v objeme požadovaných
úverových zdrojov - zásada 1:1. Na základe toho celkový Projekt EIB obsahuje okrem
úveru aj podiel vlastných zdrojov z rozpo tu KSK a alších inovatívnych foriem
financovania, akými sú napríklad partnerstvá verejného a súkromného sektora ( alej len
„PPP“) a zdroje z fondov EÚ. Rozpo tový náklad takto zostaveného komplexného
Projektu EIB predstavuje výšku 3,109 mld. Sk (v prepo te 103,195 mil. €), z toho úver
EIB je v hodnote 1,400 mld. Sk, o je 46, 471 mil. €. Investície sú rozložené na
obdobie realizácie od roku 2007 do 2010, o znamená pred ženie pôvodného termínu
ukon enia projektu o jeden rok.
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