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ZISTENIE HN

Na Kysuciach čelia žalobe za milióny. 
Primátor: Hrozí nám nútená správa
Bratislava – Predaj oddychovej 
zóny môže vyjsť Kysucké Nové 
Mesto veľmi draho. A s nebla-
hými následkami. Magistrát sa 
sporí s firmou Eurokapital, ktorá 
od neho pýta päť miliónov eur. 
„Mesto je v takej finančnej situá-
cii, že päť miliónov eur predsta-
vuje sumu, ktorú potrebujeme na 

fungovanie na celý rok,“ potvrdil 
pre HN primátor mesta Kysucké 
Nové Mesto Marián Mihalda. 
„Inými slovami, stálo by nás to 
celý ročný rozpočet a dostali by 
sme sa do nútenej správy,“ dodal.

Podstata sporu: firma v roku 
2007 kúpila pozemok od mesta 
v prepočte za zhruba 96-tisíc eur. 

O tri roky neskôr ho súdy priklepli 
miestnej farnosti. V minulosti totiž 
patrili parcely cirkvi, ktorá ich dala 
mestu. Kysucké Nové Mesto nena-
mietalo a podľa primátora peniaze 
Eurokapitalu vrátilo. 

O štyri roky neskôr však zástup-
covia firmy začali žiadať náhra-
du. HN sa firmy pýtali, prečo si 

prostriedky nárokovala po takom 
čase. Na otázky neodpovedala. 
V návrhu na zaplatenie v novem-
bri 2014 tvrdila, že ide o zmarený 
zisk z plánovaného predaja bytov 
či o kompenzáciu nákladov na vy-
tvorenie geometrického plánu. 

Viac na strane 11, Kysucké...

DOPRAVA

Na kamión bude stačiť 
len dovŕšiť dospelosť 

Bratislava – Mladí vodiči sní-
vajúci o kariére kamionistov či 
šoférov autobusov už nebudú 
musieť roky čakať na svoju šan-
cu. Od decembra by mala platiť 
novela zákona o cestnej pre-
mávke, ktorá vekové limity vráti 
pred rok 2013. Za volant nákla-
diaka si bude možné sadnúť už 
v 18. roku života, do „kokpitu“ 

autobusu v 21 rokoch. Je to o tri 
roky menej ako doteraz. Zníže-
ním hranice chce rezort dopravy 
riešiť chýbajúci dopyt po tejto 
pracovnej sile. Podľa psycholó-
ga Petra Kluberta je však prob-
lémom mladých šoférov agresi-
vita, dravosť a súťaživosť.

Viac na strane 5, Tínedžer...

Američania 
museli 
zasahovať 
na trhoch
Bratislava – Americký Fed musel ne-

čakane bojovať proti turbulenciám 

v kľúčovom segmente finančného sys-

tému. Na peňažnom trhu, na ktorom si 

banky medzi sebou poskytujú krátko-

dobé pôžičky, nastal nedostatok dolá-

rovej hotovosti. Kľúčová úroková miera 

tak vystrelila na päťnásobne vyššiu 

hodnotu, ako by si Fed želal. Preto bol 

nútený poskytnúť núdzovú likviditu za 

viac ako sto miliárd dolárov. Išlo o prvú 

intervenciu takéhoto rozsahu od roku 

2008. V stredu večer by pritom mala 

centrálna banka ohlásiť druhé zníženie 

hlavného úročenia v tomto roku.  (RED)

Viac na strane 2, Fed bojoval...

Nižšie dane: menšie firmy, 
živnostníci a zamestnanci

Bratislava – Jedny z najväčších 
zmien v daniach za posledné 
roky. V hodnote stámiliónov eur 
s dosahom na desaťtisíce firiem, 
živnostníkov a väčšinu zamest-
nancov. Takéto novinky poslanci 
odklepli iba päť mesiacov pred 
voľbami. S výsledkom, že všetci 

menovaní budú platiť štátu od bu-
dúceho roka menej.

Najskôr k firmám: tým sa zni-
žuje daň z príjmu z aktuálnych 
21 percent na 15. Musia však spl-
niť jednu podmienku, a tou je ob-
rat do stotisíc eur. Rovnako sa za-
ťaženie zníži aj živnostníkom. Po 
mnohých rokoch tak budú inak 
zdaňované menšie a veľké spo-
ločnosti.  Andrej Danko, predse-
da SNS, ktorého strana opatrenie 

navrhovala, chcel pôvodne úľavu 
pre všetkých podnikateľov. To by 
však v praxi znamenalo výpadok 
v rozpočte 800 miliónov. Tak pre-
šiel kompromis, ktorý  by mal stáť 
okolo sto miliónov eur.

Zástupcovia podnikateľov úľa-
vu vítajú, na druhej strane upo-
zorňujú, že nie je spravodlivá vo-
či všetkým firmám. „Takýto krok 
napríklad narušuje princíp rov-
nosti. Veľkosť firmy nie je dosta-

točným kritériom, ktoré by odô-
vodňovalo nižšiu daň,“ povedal 
Wilfried Serles z poradenskej 
spoločnosti Grant Thornton. 

Danko po schválení novely po-
vedal, že v budúcnosti by chcel 
takúto sadzbu aj pre ostatných 
podnikateľov a zamestnancov. 
Druhým menovaným sa už uľa-
ví – zvýšením nezdaniteľnej čas-
ti základu dane.  Kým aktuál-
ne si môžu odpočítať z príjmov 

19,2-násobok životného minima, 
po novom to bude 21-násobok. 
Ročne sa tak môžu úspory  pohy-
bovať v desiatkach eur. Zvýšenie 
presadil Most–Híd. 

Problémom oboch zmien je, 
že ide o poslanecké návrhy. Pre-
to chýba riadne vyčíslenie dosa-
hov na rozpočet a diskusia, kto-
rá bežne takéto zmeny sprevádza. 

Viac na strane 10, Nižšie dane...

ZMENY 

Parlament schválil 

zákony, ktoré výrazne 

ovplyvnia príjmy 

Slovákov, ale tiež 

štátu. Už od budúceho 

roka.

Stanislava Luppová ©hn
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PRIESKUM

Nafta začala na Ukrajine 
hľadať ložiská plynu

Bratislava – Spoločnosť Nafta za-
čala s využívaním prieskumnej 
licencie a hľadá ložiská zemné-
ho plynu na západnej Ukrajine. 
Spolu s americkou spoločnosťou 
Cub Energy Inc. oznámili začia-
tok realizácie prvého z troch 
naplánovaných prieskumných 
vrtov v rámci licencie Užhorod. 
Hĺbka všetkých troch vrtov bu-
de v rozmedzí 1 500 – 1 900 met-
rov, informovala spoločnosť na 
svojej internetovej stránke. Slo-
venská firma tak pomáha Ukra-
jine so znižovaním závislosti od 
dovozu ruského plynu.

V rámci licencie Užhorod Naf-
ta s Cub Energy zrealizovali 3D 
seizmický prieskum na ploche 
118 štvorcových kilometrov. Vý-
sledkom bola identifikácia nie-
koľkých perspektívnych loka-
lít. „Spoluprácu so spoločnosťou 

Cub Energy Inc. považujeme za 
úspešný začiatok našich zahra-
ničných aktivít. Oceňujeme naj-
mä to, že toto partnerstvo dalo 
príležitosť ukázať naše rozsiahle 
skúsenosti z oblastí ako geológia, 
ložiskové inžinierstvo a vŕtanie,“ 
uviedol generálny riaditeľ spoloč-
nosti Nafta Martin Bartošovič. 

Spoločnosť Cub Energy Inc. 
získala 20-ročnú ťažobnú licen-
ciu Užhorod s rozlohou približ-
ne 300 štvorcových kilometrov 
v marci 2016. Nafta prostredníc-
tvom svojej dcérskej spoločnosti 
Nafta International B.V. vstúpila 
na ukrajinský trh po získaní 50 
percent v licencii Užhorod o tri 
mesiace neskôr. Užhorodská li-
cencia je pokračovaním už pre-
skúmaných oblastí na východe 
a kopíruje trend objavených lo-
žísk na Slovensku. (TASR) 

PLYNOVOD

Nord Stream 2 už je 
z troch štvrtín hotový

Berlín – Búrlivo diskutovaný 
plynovod Nord Stream 2, ktorý 
spojí Rusko s Nemeckom po dne 
Baltického mora, je už z viac ako 
troch štvrtín hotový. Každý deň 
sa navyše rozrastá o ďalšie tri až 
štyri kilometre. Už na konci ro-
ka by tak plynovod, ktorý ostro 
kritizujú napríklad Spojené štá-
ty, mal byť uvedený do prevádz-
ky. Tieto plány však môžu vážne 
narušiť dánske úrady, ktoré za-
tiaľ nevydali povolenie na stavbu 
v dánskych vodách. „Zatiaľ sme 
položili viac ako 1 900 kilomet-
rov, teda viac ako tri štvrtiny ply-
novodu,“ povedal komunikačný 
poradca projektu Steffen Ebert. 
Celkovo je na zdvojené potru-
bie, ktoré v zásade kopíruje tra-
su doterajšieho plynovodu Nord 
Stream, potrebných položiť 2 460 
kilometrov rúr.

Projekt za osem miliárd eur, 
z ktorých už bola väčšina prein-
vestovaná, je podľa Eberta kom-
pletne hotový na ruskom a fín-
skom úseku. Vo švédskych vo-
dách aktuálne pôsobí špeciálna 
pokladacia loď, z ktorej 24 hodín 
denne na dno Baltu spúšťajú 12 
metrov dlhé a 24 ton vážiace oce-
ľové rúry s niekoľkými ochranný-
mi vrstvami. Kratší úsek plynovo-
du je potrebné dorobiť tiež v ne-
meckej časti, kde nakoniec vyústi 
pri prímorskej obci Lubmin.

Najväčším problémom plynovo-
du sú teraz dánske vody. V nich to-
tiž ruský koncern Gazprom a päti-
ca jeho európskych partnerských 
firiem stále nemôžu stavať. Ani 
jednu z ich žiadostí zatiaľ dán-
ske úrady neposvätili, aj keď pod-
ľa Eberta projekt spĺňa všetky po-
žiadavky.  (ČTK) 

V SKRATKE

Mondi SCP 
vyrába v súlade 
so štandardmi
Ružomberok – Dozorný orgán 
nad environmentálnym dosa-
hom výroby ružomberského ce-
lulózovo-papierenského podniku 
Mondi SCP Slovenská inšpekcia 
životného prostredia potvrdila, 
že prevádzka je v súlade s po-
žiadavkami a so štandardmi. In-
formoval o tom komunikačný 

manažér podniku Ľubomír Čech 
v reakcii na petíciu proti zapá-
chajúcim organosírnym zlúčeni-
nám unikajúcim pri výrobe celu-
lózy v ružomberských pa-
pierňach. „Naším zámerom je 
otvorene a transparentne spolu-
pracovať so zúčastnenými stra-
nami na vytvorení bezproblémo-
vého spoločného fungovania za-
mestnávateľa a komunity,“ 
doplnil Čech.  (TASR)

Forint sa zotavil 
z minima
Praha – Maďarský forint sa včera 
mierne zotavil po tom, čo v uto-
rok jeho kurz padol na historické 
minimum. Ostatné stredoeuróp-
ske meny v stredu stagnovali. 
Oslabenie forintu na začiatku 
týždňa spôsobilo aj to, že Maďar-
ská národná banka v pondelok 
spustila program nákupu firem-
ných dlhopisov s cieľom vytvoriť 
likvidný trh pre firemné dlhopi-

sy. „Keďže tieto nákupy sú súčas-
ťou programu kvantitatívneho 
uvoľňovania, znamenajú uvoľne-
nie menovej politiky v čase, keď 
sa inflácia pohybuje výrazne nad 
cieľom centrálnej banky, čo spô-
sobuje tlak na forint,“ uviedla 
Commerzbank.  (TASR)

Airbus zvýšil odhad 
rastu dopytu
Londýn – Výrobca lietadiel Air-
bus zvýšil odhad rastu dopytu po 
lietadlách na nasledujúcich 20 
rokov. Celosvetová flotila sa pod-
ľa firmy do roku 2038 viac ako 
zdvojnásobí na 47 680 zo súčas-
ných takmer 23-tisíc lietadiel, 
oznámil Airbus. Aerolinky a lí-
zingové firmy budú potrebovať 
nakúpiť 39 210 nových osobných 
a nákladných lietadiel, čo je 
takmer o päť percent viac, než 
Airbus odhadoval v predchádza-
júcom výhľade. Z celkového poč-
tu novoobjednaných lietadiel ich 
bude 36 percent určených na to, 

aby nahradili súčasné lietadlá. 
Zvyšok bude potrebný na uspo-
kojenie rastúceho dopytu po le-
teckej preprave. Airbus očakáva, 
že letecká preprava do roku 2038 
porastie tempom 4,3 percenta 
ročne. Aerolinky budú do roku 
2038 potrebovať asi 550-tisíc no-
vých pilotov.  (ČTK)

Šance na globálnu 
recesiu sa zvyšujú
New York – Šance na globálnu 
recesiu sa zvyšujú napriek voľ-
nejšej politike centrálnych bánk. 
Európa čelí ôsmim rokom nega-
tívnych úrokových sadzieb, varo-
vala americká banka JPMorgan.   
 (TASR)

DAŇ Z PRÍJMU Z 21 
NA 15 PERCENT
Nižšia daň pre podnikateľov je re-
alitou. Právnickým osobám s ob-
ratom do stotisíc eur sa zníži da-
ňové zaťaženie z 21 na 15 per-
cent. Návrh poslancov strany SNS 
na zníženie dane z príjmu pre fir-
my dlho ohlasovaný predsedom 
parlamentu Andrejom Dankom 
sa včera schválil. Zákon nadobud-
ne účinnosť od 1. januára 2020. 
Odkedy sa úprava dotkne podni-
kateľov? „Novinka by sa mala tý-
kať až zdaňovacieho obdobia ro-
ku 2020, teda schválené zmeny 
pocítia daňovníci až pri vysporia-
daní dane v roku 2021,“ informuje 
hovorkyňa Slovenskej komory da-
ňových poradcov Lucia Ježeková. 

Daňový rozdiel
Ako konkrétne sa novinka od-
razí v praxi? Ak si vezmeme ako 
príklad malú firmu, ktorá má 
daňové príjmy vo výške 92-tisíc 
eur za rok a daňové výdavky za 
toto obdobie 58-tisíc eur, jej daňo-
vé príjmy dosiahnu 34-tisíc eur. 
„Daň tejto firmy by po starom, 
pri 21-percentnej dani, dosiahla 
výšku 7 140 eur. Po novom, pri 
15-percentnej dani, to však bude 
už len 5 100 eur, teda o 2 040 eur 
menej,“ vyratúva daňová porad-
kyňa Alica Orda Oravcová. 

Zástupcovia podnikateľov vidia 
daňovú zmenu realisticky. Naprí-
klad podľa prezidenta Slovenskej 
asociácie malých podnikov Vladi-
míra Sirotku „podnikateľské sub-
jekty vítajú každé zníženie dane, 
ale schválená výška obratu stoti-
síc eur bude pre firmy značne li-
mitujúca“. Odvoláva sa na to, že 
spomedzi státisícov podnikateľov 
to bude len menšia časť, ktorých 

sa má daňová úľava dotknúť. „My 
by sme preferovali, keby bol ten-
to limit vyšší. Ak si vezmeme sto-
tisícový obrat a odpočítame z ne-
ho potrebné výdavky, efekt spoje-
ný s nižšou daňou sa dosiahne len 
z hospodárskeho výsledku, teda 
z daňového základu, nie zo sumy 
stotisíc eur, ako by sa videlo na 
prvý pohľad,“ vysvetľuje Sirotka. 

Pozmeňujúci dodatok
Parlament pri schvaľovaní zákona 
o dani z príjmu súčasne odobril aj 
pozmeňujúci návrh poslanca SNS 
Radovana Baláža. Ako vysvetlil 
pre HN, reagoval tým na zmenu 
sadzby dane z príjmov právnickej 
osoby, ktorej výška závisí od výš-
ky príjmov, respektíve výnosov. 
Preto počas zdaňovacieho obdo-
bia, na ktoré sa platia preddavky, 
sadzba dane ešte známa nebude. 
Poslanec preto navrhol, aby – po-
kiaľ ide o platenie preddavkov – sa 
tieto určovali podľa poslednej zná-
mej daňovej povinnosti do lehoty 
na podanie priznania a potom po 
nej. Ako dodal, zo zmeneného 
spôsobu výpočtu vyplýva, že pri 
ich platení na obdobie začínajúce 
sa najskôr 1. januára 2020 sa pou-
žije ešte sadzba 21 percent. 

DANE 

Podniky s obratom 

do stotisíc eur zaplatia 

namiesto 21 už len 

15 percent z obratu. 

Parlament včera 

schválil aj zvýšenie 

nezdaniteľnej časti 

dane, čím sa zdvihnú 

príjmy zamestnancov 

aj živnostníkov.

Nižšie dane: firmy aj 
pracujúci si prilepšia 

NEZDANITEĽNÝ ZÁKLAD
Zamestnanec bez detí a manžel-
ky, ktorý dnes zarába v hrubom 
tisíc eur mesačne, dostane v čis-
tom 763,81 eura a od februára 
budúceho roku na jeho výplatnej 
páske bude 771,36 eura. Mesačne 
si takto prilepší o 7,55 eura a roč-
ne o 90,60 eura.

Pokiaľ ide o živnostníkov, tam 
sa zvýšenie nezdaniteľnej časti 
výrazne dotkne tých, ktorí budú 
mať vyššie príjmy. Vychádzaj-
me zo sumy 20-tisíc eur mesač-
ne u živnostníka bez detí a man-
želky, z tohto príjmu zaplatí pod-
ľa prepočtov HN v budúcom roku 
daň 259,15 eura a v roku 2021 až 
o sto eur menej, teda 159,13 eura.

Pozor na zmenu minima
Podľa daňovej poradkyne Alice 
Orda Oravcovej takéto prepočty 
vychádzajú z aktuálne známych 
údajov. „Môže sa stať, že začiat-
kom budúceho roka sa suma ži-
votného minima zmení, a tým 
sa aj zmení nezdaniteľná časť,“ 

upozorňuje. Dodáva tiež, že celé 
roky živnostníci volali po zvý-
šení nezdaniteľnej sumy. Teraz, 
keď sa to stalo, ohradzujú sa sa-
mosprávy obcí a miest, že sa tým 
znížia nielen príjmy štátu, ale aj 
ich príjmy z podielových daní. 
Tie sa totiž rozdeľujú zo štátnej 
kasy podľa toho, koľko obyva-
teľov je k nim prihlásených na 
trvalý pobyt.

Zmeny by sa mali týkať zdaňo-
vacieho obdobia 2020, preto ich 
daňovníci pocítia až pri vysporia-
daní dane v roku 2021.

Slovenská komora daňových 
poradcov ich víta. „Hodnotíme 
ich pozitívne, keďže táto daňová 
úľava bola v minulých obdobiach 
dlhodobo nezmenená, čo spôso-
bovalo takzvané tiché zvyšova-
nie zdanenia príjmov,“ pripome-
nul Matej Oravec. Druhým pozi-
tívom podľa neho je, že zvýšenie 
nezdaniteľnej časti by malo zní-
žiť daňové zaťaženie fyzických 
osôb s nízkym a stredným príj-
mom, ktorí majú nárok na uplat-
ňovanie nezdaniteľnej časti zák-
ladu dane.

Skorigovaný zámer
Novelu zákona o dani z príjmov 
z dielne poslancov Mosta-Híd 
Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka 
a Bélu Bugára schválil včera par-
lament. 

Ako zdôvodnili, zvýšiť má ži-
votnú úroveň pracujúcich. Je aj 
súčasťou koaličného sociálneho 
balíčka, pričom koaličná strana 
upustila od svojho pôvodne pred-
staveného zámeru, aby sa nezda-
niteľná časť základu dane zvyšo-
vala postupne až na 22,7-násobok 
od roku 2021.

PRÍKLAD ŽIVNOSTNÍKA: BEZDETNÝ A SLOBODNÝ 
ŽIVNOSTNÍK S ROČNÝM PRÍJMOM 20-TISÍC EUR

V TOMTO ROKU

Ročný príjem: 20 000 eur

Minimálne odvody do Sociálnej 
poisťovne: 1 897,32 eura roč-
ne (158,11 eura mesačne)

Minimálne odvody do zdravot-
nej poisťovne: 801,36 eura 
ročne (66,78 eura mesačne)

Paušálne výdavky (60 percent): 
12 000 eur

Základ dane: 5 301,32 eura

Nezdaniteľná suma: 3 937,35 
eura

Daň na úhradu: 259,15 eura

V BUDÚCOM ROKU

Ročný príjem: 20 000 eur

Minimálne odvody do Sociálnej 
poisťovne: 1 897,32 eura roč-
ne (158,11 eura mesačne)

Minimálne odvody do zdravot-
nej poisťovne: 850,92 eura 
ročne (70,91 eura mesačne)

Paušálne výdavky (60 percent): 
12 000 eur

Základ dane: 5 251,76 eura

Nezdaniteľná suma: 4 414,20 
eura

Daň na úhradu: 159,13 eura

Rozdiel v príjme: 100,02

Schválená výška 

obratu stotisíc eur 

bude pre firmy 

značne limitujúca. 

Vladimír Sirotka, 
Asociácia malých 

podnikateľov

Zníženie dane je nápadom SNS. 

 SNÍMKA: TASR/J. KOTIAN

So zmenou nezdaniteľnej časti prišiel 

Most. SNÍMKA: TASR/J. NOVÁK

Táňa Rundesová ©hn

Helena Kokolová


