
CESTOVANIE

O južnú železničnú trať sa hlásia šiesti 
dopravcovia, rezort chce britský model
Bratislava – Štyri milióny pasažie-
rov sa vlani previezli regionálny-
mi vlakmi na trase z Komárna do 
hlavného mesta. Tieto koľaje sú 
lukratívnym spojením najmä pre 
obyvateľov satelitov. Nad budúcim 
osudom linky visí veľký otáznik. 
Súčasnému dopravcovi RegioJetu 
zmluva vyprší v polovici decem-

bra, nový však dostane do rúk trať 
až v roku 2023. Ministerstvo dopra-
vy preto oslovuje ďalších možných 
záujemcov. 

V hre o prevádzku je tak okrem 
RegioJetu aj ďalších päť spoloč-
ností: rakúske ÖBB, České drá-
hy, Arriva, Yosaria Trains aj štát-
na Železničná spoločnosť Slo-

vensko. Zároveň aktuálne došlo 
k odkladu uzavretia súťaže o me-
siac. „Dôvodom je, aby sa do súťa-
že mohlo zapojiť väčšie spektrum 
uchádzačov aj zo zahraničia,“ po-
vedal hovorca ministerstva Ivan 
Rudolf. 

Štátny tajomník rezortu Jaro-
slav Kmeť pre HN uviedol, že do 

budúcnosti na trase chcú zaviesť 
model, keď by vlaky od súkrom-
nej spoločnosti odkúpil alebo lízo-
val štát. „Tým dáme možnosť via-
cerým súťažiť,“ dodal Kmeť. Po-
dobný model funguje napríklad 
vo Veľkej Británii.  (TG)

Viac na strane 4, Južná trať...  

REALITY

Bývalý pivovar v širšom 
centre Bratislavy ožije 

Bratislava – Od roku 2007 niek-
dajšia bratislavská kvasiareň Spil-
ka chátrala. Ruch sa však do nej 
čoskoro vráti. Do zrekonštruova-
nej budovy sa o mesiac plánuje 
nasťahovať známy český pivovar 
Svijany. Bude tam mať reštauráciu. 
„Veríme, že svoj patronát nad piv-
nou tradíciou tohto miesta obhájime 
a staneme sa obľúbeným mies-

tom,“ uviedol Roland Teöke zo spo-
ločnosti PivRest, ktorá bude zaria-
denie prevádzkovať. V objekte bu-
dú aj kancelárske priestory, ktoré 
nie sú zatiaľ obsadené. Prebieha-
jú však rokovania s firmami z rôz-
nych segmentov od módnych do-
mov až po audítorské služby.  (MS)

Viac na strane 9, Spilka...

Világi pre 
HN: Vláde 
je šport 
ukradnutý
Bratislava – Podľa majiteľa futbalo-

vého klubu DAC Dunajská Streda Osz-

kára Világiho kabinet nerieši korona-

krízu správne. „Predstavitelia vlády sa 

len predvádzajú, že prijali opatrenia, 

no pritom sa iba zbavujú zodpovednos-

ti. Keby aspoň s predstaviteľmi klubov 

niekto z vlády viedol konštruktívny dia-

lóg,“ uviedol Világi v rozhovore pre HN. 

„Sú to evidentne ľudia, ktorým je tu-

zemský šport a jeho budúcnosť ukrad-

nuté,“ dodal. Od septembra platí na 

futbale limit tisíc divákov a na hokeji 

päťsto. Najnovšie má byť od októbra 

v oranžových a červených okresoch li-

mit na exteriérové podujatia sto osôb 

a na interiérové 50.  (MR) 

Firma sa hrá na mŕtvu, 
obrala štát o vyše milióna

Bratislava – Už štyri roky neplní 
svoje povinnosti a dlhuje daňo-
vému úradu 1,7 milióna eur. Ša-
morínska akciovka Buggerson nie 
je ani zďaleka jediná spoločnosť, 
ktorá nehradí svoje záväzky voči 
štátu. Na Slovensku je 555 firiem, 
ktoré majú podľa posledných dát 

nedoplatok milión a viac eur. 
Vytvárajú tak dieru v spoločnej 
kase vo výške 1,8 miliardy eur. 
Juhoslovenský podnik je však 
skúpy na informácie. Na portá-
li profesia.sk sa prezentuje ako 
veľkoobchod s rybárskymi potre-
bami, na webe pre podnikateľov 
zas ako stavebník. „Podľa výkazu 
ziskov a strát činnosť spoločnosti 
smeruje skôr k developmentu,“ 
uviedol daňový poradca Martin 

Tužinský. HN sa so zakladateľom 
akciovky Zsoltom Puhom spojiť 
nepodarilo.

Obchodný zákonník káže fir-
mám, aby ukladali účtovnú zá-
vierku každé daňové obdobie. 
Bug gerson to však nespravil od ro-
ku 2016. Podľa predošlých výsled-
kov spoločnosť mala nízke záväz-
ky. Miliónové dlžoby vznikli teda 
potom. „Tipoval by som to na dlh 
v oblasti DPH,“ uvádza Tužinský. 

Po neúspešnej exekúcii pre ne-
dostatok majetku Finančná sprá-
va uvalila na akciovku konkurz-
né konanie. Konkurz bol však vy-
hlásený až koncom augusta. Podľa 
Petry Štěpánovej, analytičky dáto-
vej firmy Bisnode, sa budú záväz-
ky vymáhať veľmi ťažko. 

Na otázky HN o ďalších detai-
loch a rýchlosti reakcie Finanč-
nej správy nechcela jej hovorky-
ňa Ivana Skokanová odpovedať 

s poukázaním na daňové tajom-
stvo. Na margo pôsobenia orgá-
nu Pavol Suďa, hlavný analytik 
spoločnosti Finstat, priblížil, že 
úhrnné nedoplatky dosahujú re-
kordné maximá. „Finančná sprá-
va odmieta verejnosť informovať, 
ako postupuje vo flagrantných 
prípadoch daňových podvodov,“ 
dopĺňa.

Viac na strane 10, Štát...

BIZNIS 

Spoločnosť Buggerson 

od roku 2016 neukladá 

účtovnú závierku, 

a tým porušuje zákon. 

Daniari dali návrh 

na konkurzné konanie.

Vivien Cosculluela ©hn

vivien.cosculluela@mafraslovakia.sk
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DEDENIE A DLHY
AKO SI VYSPORIADAŤ MAJETOK

Vzor 
vyhlásenia 
o odmietnutí 
dedičstva 
HN SERVIS    15 a 16

Predplatné
tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

Cena
cena 0,99 EUR / 
predplatné 0,876 EUR



Požiare v USA už majú vyše 30 obetí
Los Angeles – Rozsiahle požiare v Kalifornii, Ore-

gone a vo Washingtone na západe Spojených štátov 

už majú viac ako tri desiatky obetí. Informovala 

o tom včera agentúra AP a upozornila pritom, že úra-

dy v Oregone evidujú desiatky ďalších ľudí ako ne-

zvestných, a varujú, že počet mŕtvych zrejme výrazne 

vzrastie. V trojici postihnutých štátov členovia pátra-

cích a záchranných tímov so psami prehľadávali 

v sobotu ruiny domov. Za posledné tri týždne zničili 

plamene na západe USA šesť malých obcí a tisíce 

ďalších budov. Guvernérka Oregonu Kate Brownová 

požiadala ďalšie štáty o pomoc, pretože miestni ha-

siči už nemajú dosť ľudí, ktorých by vyslali do boja 

s tromi desiatkami požiarov.  (ČTK) 
 SNÍMKA: REUTERS
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I N Z E R C I A Štát zápolí s vymáhaním 
dlhu od neznámej firmy
BIZNIS 
Spoločnosť Buggerson 
má neuhradený 
daňový záväzok vyše 
milión eur. Štyri roky 
pritom neukladala 
účtovnú závierku.

Bratislava – Nenápadná šamo-
rínska akciovka Buggerson dlhu-
je na daniach podľa posledných 
dostupných dát 1,7 milióna eur. 
Tento prípad nie je ojedinelý. Na 
Slovensku je vyše 550 firiem, kto-
ré majú nedoplatok voči štátu vo 
výške milión a viac eur. Dovedna 
ich „sekera“ predstavuje viac ako 
1,8 miliardy.

O juhoslovenskom podniku ne-
nájdete na internete takmer žiad-
ne informácie. Na stránke pro-
fesia.sk sa prezentuje ako veľko-
obchod s rybárskymi potrebami, 
ktorý zásobuje 450 zákazníkov. 
Na špecializovanom portáli pre 
spoločnosti zas ako stavebný pod-
nik. HN sa napriek opakovaným 
pokusom nepodarilo spojiť so 
zakladateľom akciovky Zsoltom 
Puhom. „Podľa výkazu ziskov 
a strát činnosť spoločnosti smeru-
je skôr k developmentu,“ analyzu-
je aktivity záhadnej firmy daňový 
poradca Martin Tužinský.

Komplikované vymáhanie
Napriek povinnosti podať každé 
daňové obdobie účtovnú závier-
ku akciovka tak nespravila od ro-
ku 2016. Vtedy boli jej záväzky 
nízke, a preto sa natíska otázka, 
ako mohol firme vzniknúť milió-
nový záväzok. „Tipoval by som 
to na dlh v oblasti DPH. Bugger-
son mohla daň neodvádzať, iné 
spoločnosti si ju mohli odpočíta-
vať, pričom tieto firmy možno už 
ani neexistujú,“ uvádza Tužinský 
s tým, že nechápe, prečo Finanč-
ná správa nekonala skôr.

HN sa preto obrátili na spomí-
naný úrad s otázkami o vymá-
haní dlžôb. „U dotknutého dlž-

níka prebiehalo daňové exekuč-
né konanie ako primárny nástroj 
správcu,“ vraví Ivana Skokanová, 
hovorkyňa Finančnej správy. Do-
dáva, že jeho majetkové pomery 
neviedli k uspokojeniu nedoplat-
ku. 

Orgán preto následne uvalil na 
šamorínsky podnik konkurzné 
konanie. To však prišlo až vlani 
v decembri a konkurz bol vyhlá-
sený koncom augusta tohto roka. 
Aktuálne daňový úrad prihlasu-
je evidované pohľadávky. „Neu-
hradené záväzky na daniach sa 
budú veľmi ťažko vymáhať,“ ho-
vorí Petra Štěpánová, analytička 
dátovej firmy Bisnode. Na ďal-
šie otázky týkajúce sa rýchlos-
ti a účinnosti pohľadávania či 
iných kontrol pred pristúpením 
k exekúcii Skokanová odmietla 
odpovedať s tým, že ide o daňo-
vé tajomstvo.

Na margo pôsobenia tohto štát-
neho orgánu Pavol Suďa, hlavný 
analytik dátovej spoločnosti Fin-
stat, približuje, že úhrnné nedo-
platky dosahujú rekordné maxi-
má. „Finančná správa odmieta 
verejnosť informovať, ako postu-
puje vo flagrantných prípadoch 
daňových podvodov, pričom sa 
odvoláva na daňové tajomstvo,“ 
dopĺňa Suďa.

Súdy nestíhajú
Okrem kopenia dlhov voči štátu 
akciovka aj hrubo porušuje ob-
chodné zákony. Tie totiž kážu, 
že spoločnosť má ukladať účtov-
né závierky do rovnomenného 
registra alebo do zbierky listín, 
a to každé účtovné obdobie. Bug-
gerson to pritom nerobí už štyri 
roky. Legislatíva pritom hovorí 
jasne, že keď si firma túto povin-
nosť neplní dve obdobia za sebou, 
hrozí jej zrušenie. Súd tak môže 
spraviť na návrh štátneho orgánu, 
ale aj z vlastného podnetu.

HN oslovili príslušný súd 
s otázkami týkajúcimi sa jeho 
konania v danej veci. „Okresný 
súd Trnava nemôže podať návrh 
na zrušenie spoločnosti,“ zne-
la odpoveď jeho hovorkyne Ja-
ny Kondákorovej. Na poznámku 
o nesprávnosti tohto faktu odpí-
sal predseda orgánu Igor Malý: 
„Súd pri svojej inej činnosti za-

tiaľ nezistil nesplnenie povin-
nosti. Toto vyplýva z množstva 
práce a potreby riešiť iné závaž-
né problémy.“ 

Ministerstvo spravodlivosti 
túto zaťaženosť eviduje, a pre-
to podľa slov jeho hovorcu Pet-
ra Beblu súťaží o nový informač-
ný systém. „V ňom by sme chceli 
mať aj nástroje, ktoré by naprí-
klad na takéto porušenia automa-
ticky upozorňovali,“ vysvetľuje.

V rámci boja proti daňovým 
podvodom sa zákon o povinnosti 
ukladania výsledkov spoločností 
má od 1. októbra sprísniť. Firmy 
budú mať oveľa menší priestor na 
pochybenie. Zrušenie bude mož-
né už pri šesťmesačnom meš-
kaní, pričom lehota na uloženie 
závierky je deväť mesiacov od 
jej zostavenia. „Uvidíme, či to-
to sprísnenie bude mať pre slo-
venské podnikateľské prostredie 
reál ne očistné účinky. Na zákla-
de dlhoročných skúseností s vý-
konom súdnictva som v tomto 
smere skeptický,“ reagoval Suďa.

Nejasné podnikanie
Akciovka, ktorá akoby zmizla 
z povrchu zemského v roku 
2016, ponúka aj nevšedné hos-
podárske výsledky. Aj keď spo-
ločnosť vyzerá na prvý pohľad 
zdravo, bližší pohľad na jej vý-
kaz ziskov a strát je pre odbor-
níkov miestami mätúci. „V roku 
2015 vyleteli tržby, čo sa v rámci 
developerských projektov stať 
môže, ale zároveň vyskočili aj 
náklady, preto bol pri vysokých 
tržbách vykázaný relatívne níz-
ky zisk,“ opisuje Tužinský s tým, 
že je teda otázkou, či nešlo iba 
o „práčku“ peňazí. Okrem mi-
liónového daňového záväzku 
podnik navyše dlhuje Všeobec-
nej zdravotnej poisťovni takmer 
šesťtisíc eur a Sociálnej poisťovni 
viac ako 13-tisíc eur.

Personálne výmeny v akciov-
ke sa tiež vymykajú z normy. 
Spomínaný zakladateľ a bývalý 
predseda predstavenstva firmy 
Zsolt Puha sa z nej stiahol v ro-
ku 2017. Vtedy ho vystriedal is-
tý Mihály Kollár. Rovnaký sce-
nár sa udial aj v dvoch iných spo-
ločnostiach, v ktorých figuroval 
Puha. V šiestich ďalších sa vyme-
nil v rokoch 2015 až 2018 s troma 
ďalšími osobami, ktoré rovnako 
ako Kollár pôsobia doteraz iba 
v Puhových bývalých firmách.

V súčasnosti je podnikateľ prí-
tomný už len v dvoch eseročkách 
a podľa dostupných informácií 
je šéfredaktorom magazínu Lo-
vu zdar. Ten vydáva spoločnosť 
MEDIA WAVE s. r. o., v ktorej pre-
stal Puha konať akúkoľvek štatu-
tárnu funkciu pred troma rokmi.

Vivien Cosculluela ©hn

vivien.cosculluela@mafraslovakia.sk

Finančná správa 

odmieta verejnosť 

informovať, ako 

postupuje vo 

flagrantných 

prípadoch 

daňových 

podvodov. 

Pavol Suďa, 
hlavný analytik spoločnosti 

Finstat

Najväčší daňoví dlžníci 
na Slovensku v roku 2020 
(maximálny záväzok 

v miliónoch eur)*

CLEAN ENERGY 39,30

TRADE s. r. o. v likvidácii

Bussinesin.sk, s.r.o.‚  38,92

v konkurze

TVX SK s.r.o. 31,87

Remord s.r.o. 29,95

RELCO s.r.o. 24,97

BRSC s.r.o. 20,05

MATRIX.M.R., s.r.o. 19,44

felpa Espanola s.r.o. 18,27

Merkator-Export-Import,  18,19

s. r. o.

MEAT, s.r.o. 17,85

* Maximum za rok 2020 je stanovené len z prvých 
dvoch mesiacov roka 2020. Finančná správa 
k 29. 2. 2020 prerušila pre koronakrízu aktualizáciu 
zoznamu.
Zdroj: finstat.sk, Finančná správa

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 0,60 0,40 0,59 0,39 0,60 0,38 0,60 0,38 0,51 0,25 0,54 0,32

 0,03 0,28 0,05 0,25 0,10 0,30 0,13 0,33 0,20 0,40 0,26 0,46

 0,06 0,24 0,01 0,19 0,01 0,19 0,04 0,99 0,04 0,24 0,08 0,28

 0,40 0,10 0,27 0,23 0,23 0,02 0,24 0,26 0,17 0,33 0,14 0,13

 0,90 0,52 0,75 0,45 0,75 0,45 0,80 0,50 0,78 0,48 0,76 0,46

 0,14 0,01 0,31 0,06 0,26 0,01 0,31 0,06 0,27 0,02 0,23 0,02

Eurodepozity   11. 9. 2020 Hodnoty k 17:45 CET

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD  
TIBOR JPY

 0,05088 0,05525 0,057 0,08075 – 0,16338

 0,516 – 0,484 0,455 – 0,395

 0,0830 0,1979 0,2504 0,2819 – 0,4139

 0,12133 0,077 0,09417 0,05517 – 0,0835

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  11. 9. 2020

 splatnosť 5 rokov  splatnosť 10 rokov
 kupón splatnosť kurz výnos kupón splatnosť kurz výnos

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

 0 10.10.2025 103,582 0,692 0 15.8.2030 104,882 0,48

 0,5 25.5.2025 105,096 0,569 0 25.11.2030 101,967 0,1909

 1,75 15.11.2025 112,137 0,559 0,5 15.11.2029 108,040 0,361

 0,8 22.6.2025 106,687 0,579 0,1 22.6.2030 103,184 0,222

 0,25 15.7.2025 104,322 0,628 0 15.7.2030 103,657 0,365

 0 10.10.2025 103,582 0,692 0 15.8.2030 104,882 0,48

 0,625 7.6.2025 103,53 0,119 4,75 7.12.2030 146,258 0,183

 0 31.1.2025 100,92 0,209 1,25 31.10.2030 109,154 0,329

 1,85 1.7.2025 106,788 0,419 1,65 1.12.2030 105,759 1,056

 2,4 17.9.2025 108,3 0,706 0,95 15.5.2030 98,53 1,111

 0,875 15.9.2025 107,435 0,586 0 15.9.2030 102,852 0,281

Vládne dlhopisy 11. 9. 2020

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6149 0,7284 0,5693 6,3882 4,5745 0,6620 77,3200 0,9595 1

0,6409 0,7592 0,5933 6,6583 4,7679 0,6900 80,5950 1 1,0423

0,7952 0,9421 0,7363 8,2617 5,9161 0,8561 100 1,2409 1,2933

0,9289 1,1004 0,8600 9,6503 6,9105 1 116,7850 1,4494 1,5107

0,1344 0,1592 0,1244 1,3965 1 14,4709 16,9031 0,2098 0,2186

0,0963 0,1140 0,0891 1 0,7161 0,1037 12,1041 0,1502 0,1565

1,0802 1,2796 1 11,2219 8,0359 1,1633 135,8350 1,6854 1,7564

0,8441 1 0,7815 8,7702 6,2802 0,9088 106,1550 1,3172 1,3729

1 1,1847 0,9257 10,3865 7,4399 1,0767 125,7750 1,5625 1,6264

Krížové kurzy vybratých svetových mien  11. 9. 2020


