
Dôvodová správa 

 

 

 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Z PSK“) na svojom 

riadnom 6. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26. augusta 2014 schválilo zámer čerpať návratné 

zdroje financovania pre PSK z Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“ alebo „banka“) 

s prijatím uznesenia Z PSK č. 78/2014. Predseda PSK listom č. 5144/2014/OF z 5. septembra 

2014 informoval banku o tejto skutočnosti zaslaním uznesenia zastupiteľstva samosprávneho 

kraja a požiadal o zahájenie procesu prípravnej fázy o poskytnutie návratných zdrojov 

financovania. Na žiadosť EIB Ministerstvo financií SR dňa 29. októbra 2014 vydalo kladné 

stanovisko -súhlas s čerpaním úverových zdrojov v prospech PSK a zahájil sa proces prípravy 

investičných akcií (podprojekty) pre úverovú linku a ich posudzovanie  na mieste hodnotiacou 

komisiou EIB. Banka následne 7. novembra 2014 zaslala návrh úverovej zmluvy na 

prerokovanie orgánmi samosprávneho kraja a samotná rámcová Zmluva o financovaní č. 

84.054 – Prešovská regionálna infraštruktúra II medzi EIB a PSK bola slávnostne podpísaná 

dňa 18. decembra 2014 v Luxemburgu predsedom PSK a viceprezidentom EIB. 

 

PSK od podpisu Zmluvy intenzívne pracoval na vyhotovení a vyplnení alokačnej 

tabuľky, ktorú 27. júla 2015 zaslal banke so žiadosť o alokáciu na podprojekty (investičné 

akcie) s celkovým rozpočtovým nákladom 52,8 mil. eur. Banka na základe hodnotenia 

jednotlivých podprojektov a výstupov hodnotiacej komisie EIB, či podprojekty spĺňajú 

osobitné kritéria spôsobilosti a či sú v súlade s príslušnými stratégiami Európskej únie  potvrdila 

dňa 9. decembra 2015 listom v prospech PSK alokáciu v celkovom objeme 28 828 980 eur 

s objemom úverovej linky 25 mil. eur na financovanie 174 oprávnených podprojektov. Pre 

alokáciu projektu ako celku vrátane podprojektov platí podmienka, uvedená v Zmluve 

o financovaní Prešovskej regionálnej infraštruktúry II, že výška úverovej linky banky 

v žiadnom prípade neprekročí 50 % celkových nákladov celkového projektu bez DPH.  

 

 PSK ku dnešnému dňu načerpal úverovú linku v plnom objeme 25 mil. eur v troch 

tranžiach a to podaním žiadosti o vyplatenie tranže z 27. januára 2015 na objem 8,3 mil. eur, 

z 13. júla 2016 na objem 8,3 mil. eur a z 15.marca 2017 na zvyšnú čiastku 8,4 mil. eur.  

 

Materiál poskytuje informácie o úvere, ktorý je určený na financovanie Prešovskej 

regionálnej infraštruktúry, možnostiach a zámeroch navýšenia úveru, o podmienkach 

ustanovených v § 17 ods. 6 až 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

o simulácii dlhu a dlhovej služby k 1. 1. 2017 a ku koncu rozpočtového roka 31. 12. 2017. 

Neoddeliteľnou súčasťou materiálu je Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu povinností, 

vyplývajúcich z ustanovenia § 17 ods. 6 citovaného zákona. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, zriadenej pri zastupiteľstve 

samosprávneho kraja s prijatím uznesenia  č. 31/FK/2017 dňa 16. 5. 2017. 


