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Návrh na 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

 
dňa: 22. 2. 2016                 číslo: .../2016 
 

 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 
 

po prerokovaní Zámeru mesta Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej 
investičnej banky  

 
prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

 
 

STANOVISKO 
 
 

dňa: 22. 2. 2016 číslo: .../2016 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

 
 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

 
s c h v á l i ť 

 
Zámer mesta Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej investičnej banky. 
 
 
odporúča  
 

primátorke mesta Prešov 
 
pokračovať v rokovaní so zástupcami EIB a predložiť návrh rámcovej zmluvy na čerpanie 
návratných  zdrojov financovania z EIB na schválenie v zastupiteľstve mesta  Prešov. 



Dôvodová správa 
 

Mesto Prešov má záujem realizovať rozsiahlejšie investičné zámery v krátkodobom aj 
dlhodobom horizonte, aby tak znížilo sanačný dlh voči svojmu majetku. Je dôležité riešiť 
otázku dopravnej infraštruktúry, školstva, športovísk, sociálnej oblasti atď. O činnosti mesta 
svedčí aj  mestským zastupiteľstvom prijatý Plán investičných akcií na rok 2016 a vízie mesta 
z dlhodobého hľadiska, ktoré sú upravené v Programe rozvoja mesta prijatom na januárovom 
mestskom  zastupiteľstve. 

Mesto Prešov sa chce podieľať na zvyšovaní kvality života a služieb občanov mesta 
Prešov prostredníctvom realizácie projektov financovaných jednak z vlastných zdrojov, 
externých zdrojov (nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, grantov a dotácií - IROP  a tiež návratných zdrojov ako 
sú bankové úvery). 

Pre tento rok 2016 sa v rozpočte ráta aj s použitím  návratných finančných zdrojov 
v sume 5 mil. EUR. Mesto pristúpilo k hľadaniu najefektívnejšieho spôsobu financovania po 
vyriešení otázky jestvujúcich úverových zmlúv, jednak zmenou splátkovania a znížením 
úverových marží. Následne bola číselne vyjadrená výška splátok úveru zaťažujúcich rozpočet 
mesta v nasledujúcich rokoch. 

Vzhľadom k mimoriadne priaznivej situácii na finančnom úverovom trhu sú široké 
možnosti výberu z  komerčných bankových inštitúcií, avšak mesto výhľadovo ráta 
s rozsiahlejšími investíciami do majetku mesta v najbližších 4 rokoch a k tomu je potrebná aj 
vyššia suma na finančné krytie takýchto investícií. Pre mesto Prešov by toto krytie 
predstavovalo sumu cca 15 mil. EUR. Preto mesto navrhuje variant minimalizácie rizík a to 
využitím čerpania návratných zdrojov z Európskej investičnej banky (EIB), ktorá je v 
spoločnom vlastníctve krajín EÚ a nie je zriadená za účelom zisku. T.z., že poskytuje 
finančné prostriedky za sumu, ktorá zahŕňa administratívne náklady, neúčtuje si obchodnú 
prirážku. Prostriedky EIB nemôže použiť každý, pretože hranica na ich poskytnutie je 
minimálne 25 mil. EUR,  pre mestá s výnimkou na 12,5 mil. EUR.  EIB umožňuje čerpať 
prostriedky vo viacerých rokoch, možnosť odkladu splátok je až 4 roky a doba splatnosti 
závisí od životnosti projektu (priemerná doba splatnosti je cca 20-25 rokov). Taktiež banka 
neúčtuje poplatky.  Celý proces  jednaní je časovo zdĺhavý, EIB si expertami zo  svojich 
odborných útvarov  zabezpečí  analýzu projektov, preverenie finančnej bonity mesta 
a reálnosť budúceho splácania úveru. 
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