Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou
a Slovenskou republikou (FI No. 84.594)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

-

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

25.03.2020

2. Definovanie problému
Vláda SR uznesením č. 574 zo dňa 21.10.2015 schválila uzavretie Dohody o financovaní medzi EIB
a SR – Rámcový úver na spolufinancovanie projektov v rámci operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 (ďalej len „Dohoda o financovaní“). Dohoda
o financovaní bola následne podpísaná dňa 06.11.2015. V zmysle Dohody o financovaní sa EIB
zaviazala poskytnúť SR rámcový úver v sume 669,6 mil. eur. Z rámcového úveru EIB bola čerpaná
prvá tranža dňa 14.10.2016 v sume 105 mil. eur.
V zmysle Dohody o financovaní bol „Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov“ deň nasledujúci
po 4 (štyroch) rokoch odo dňa podpisu Dohody o financovaní (t.j. 06.11.2019). Vzhľadom na to, že
k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza
pomalším tempom ako sa pôvodne očakávalo nebolo možné do 06.11.2019 načerpať všetky finančné
prostriedky z rámcového úveru EIB určené na spolufinancovanie EÚ projektov.
3. Ciele a výsledný stav
V tejto súvislosti je potrebné riešiť predĺženie termínu do kedy môže SR, zastúpená MF SR čerpať
finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB. Po rokovaniach medzi EIB a MF SR sa podarilo
dospieť k vzájomnej dohode a bol spracovaný text Dodatku k Dohode o financovaní, v súlade s ktorým
bude môcť SR zastúpená MF SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB do
30.09.2023.
4. Dotknuté subjekty
Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom úveru bola SR, zastúpená MF SR. Za riadenie projektov, ktorých
výdavky na spolufinancovanie EÚ projektov sú kryté týmto úverom je zodpovedné Ministerstvo
dopravy a výstavby SR.
5. Alternatívne riešenia
Žiadne.
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6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené
vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

□ Pozitívne

x Žiadne

□ Negatívne

□ Áno

□ Nie

□ Čiastočne

□
□
□
□
□

x
x
x
x
x

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

□
□
□
□
□

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

□ Pozitívne

x Žiadne

□ Negatívne

□ Pozitívne

x Žiadne

□ Negatívne

□ Pozitívne

x Žiadne

□ Negatívne

10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Odbor štátnych podnikov a špecifických operácií štátu, MF SR
12. Zdroje
-

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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