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Podkapitalizácia – opätovné 
zavedenie analyzované 
Ministerstvom financií SR 
Ministerstvo financií SR (ďalej len 
“Ministerstvo”) v súčasnosti analyzuje 
možnosť opätovného zavedenia 
pravidiel podkapitalizácie                   
do slovenskej daňovej legislatívy.    

V internom dokumente, ktorý bol 
odoslaný na pripomienkovanie 
Slovenskej komore daňových 
poradcov, vyjadrilo Ministerstvo názor, 
že nízka kapitalizácia predstavuje 
techniku potenciálnej daňovej 
optimalizácie pre skrytú distribúciu 
ziskov. Podľa názoru Ministerstva sa 
zisky distribuujú vo forme daňovo 
odpočítateľných úrokov spojených          
s financovaním nadmerného úveru, 

ktorý je vyplácaný spriazneným 
osobám. Podľa Ministerstva existujú 
dve metódy daňovej optimalizácie        
v súvislosti s úvermi od spriaznených 
osôb:  

• poskytnutie úveru presahujúceho 
potreby spoločnosti, alebo 

•  úrokové platby presahujúce 
úrokové sadzby podľa princípu 
nezávislého vzťahu. 

Na základe návrhu prezentovaného 
Ministerstvom, opätovné zavedenie 
pravidiel podkapitalizácie by mohlo byť 
formulované ako odopretie možnosti 
odpočítania od základu dane 
nákladových úrokov (okrem úrokových 
nákladov, ktoré boli kapitalizované           
do obstarávacej ceny majetku), ktoré 

sú prisúditeľné k priemernému stavu 
úverov počas zdaňovacieho obdobia 
od veriteľa, ktorý je zahraničnou 
závislou osobou, ktorý presahuje: 

• u príjemcu úveru a pôžičky, ktorým 
je banka alebo poisťovňa, 
šesťnásobok (alternatívne 
desaťnásobok) výšky vlastného 
imania vykázaného k prvému dňu 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré       
je výška úrokov vyčísľovaná, ak 
v priebehu tohto obdobia nepríde 
k zmene vlastného imania; ak 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré je výška úrokov 
vyčísľovaná, príde k zmene 
vlastného imania, použije sa 
priemerný stav vlastného imania,  
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• v ostatných prípadoch, 
štvornásobok (alternatívne 
šesťnásobok) výšky vlastného 
imania vykázaného k prvému dňu 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré je 
výška úrokov vyčísľovaná, ak 
v priebehu tohto obdobia nepríde 
k zmene vlastného imania; ak 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré je výška úrokov 
vyčísľovaná, príde k zmene 
vlastného imania, použije sa 
priemerný stav vlastného imania.  

Na základe návrhu by sa mal 
priemerný stav úverov počítať ako 
priemer z hodnoty úverov                     
k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka. 
Priemerný stav vlastného imania by sa 
mal počítať ako vážený aritmetický 
priemer z hodnoty vlastného imania 
počas zdaňovacieho obdobia, kde 
váhou by mal byť príslušný počet dní 
trvania stavu vlastného imania,            
v priebehu ktorého sa hodnota 
vlastného imania nezmenila. Podľa 
pôvodného návrhu Ministerstva by sa 
zmeny vo vlastnom imaní v dôsledku 
dosiahnutého účtovného zisku /straty 
pri danom výpočte nemali brať           
do úvahy.  

Slovensko aplikovalo pravidlá 
podkapitalizácie do konca roka 2003, 
pričom boli zrušené daňovou reformou 
od roku 2004. Zámer opäť zaviesť 
pravidlá podkapitalizácie od roku 2010 
bol odložený na rok 2011, ale nakoniec 
boli navrhnuté ustanovenia odstránené 
zo slovenského zákona o dani               
z príjmov a v súčasnosti sa pravidlá 
podkapitalizácie na Slovensku 
neaplikujú.  

Nové pravidlá, ak budú prijaté, by mali 
nadobudnúť platnosť 1. januára 2015. 
Na základe návrhu Ministerstva, nové 
ustanovenia o podkapitalizácii by mali 
postihnúť všetky existujúce dohody 
a zmluvy o úveroch a pôžičkách, 
vrátane tých, ktoré boli uzavreté pred 
1. januárom 2015. 

Autor: Zuzana Blažejová 
Kontakt:  zblazejova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
ECOFIN oddialil schválenie novely 
Smernice o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom v prípade 
materských a dcérskych 
spoločností  
Dňa 6. mája sa v Bruseli uskutočnilo 
zasadnutie Rady Európskej únie pre 

ekonomické a finančné záležitosti 
(ECOFIN). Okrem iných záležitostí 
Rada rokovala o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom v prípade 
materských a dcérskych spoločností 
(2011/96/EU), ktorej cieľom je 
odstrániť možnosť zneužitia 
hybridných nástrojov cezhraničnými 
európskymi skupinami za účelom 
vyhnutiu sa dani z príjmov. 

Hybridné finančné nástroje sú také 
finančné nástroje, ktoré majú súčasne 
vlastnosti dlhu a vlastného kapitálu. 
Vďaka odlišnému daňovému 
posúdeniu uplatňovanému v dvoch 
členských štátoch môže byť platba        
v rámci cezhraničného hybridného 
úveru posudzovaná ako daňovo 
odpočítateľný úrok v prvom členskom 
štáte (z ktorého je platba vykonávaná) 
a ako rozdelenie zisku v druhom 
členskom štáte (v ktorom sa platba 
prijíma). Ak druhý členský štát           
na základe Smernice o materských        
a dcérskych spoločnostiach platbu 
oslobodí, dochádza k dvojitému 
nezdaneniu. 

Novela Smernice o spoločnom 
systéme zdaňovania uplatňovanom        
v prípade materských a dcérskych 
spoločností zabezpečuje, aby takáto 
situácia nenastala odopretím 
oslobodenia platbám, ktoré boli 
považované za daňovým výdavok          
v členskom štáte vyplácajúcej dcérskej 
spoločnosti. 

Novela, navrhnutá Európskou 
komisiou 25. novembra 2013, pôvodne 
obsahovala aj všeobecné pravidlo  
proti zneužívaniu (General anti-abuse 
rule – GAAR), ktoré vylučovalo 
pôsobenie Smernice v prípade „umelej 
štruktúry“. Keďže sa však členské  
štáty nezhodli na konečnom znení 
GAAR ustanovenia, Rada sa rozhodla 
rozdeliť novelu na dve časti, v nádeji, 
že urýchli prijatie ustanovenie 
týkajúceho sa hybridných nástrojov. 

Aj napriek širokej podpore pravidla 
proti zneužívaniu hybridných nástrojov 
dohoda nakoniec nebola dosiahnutá 
kvôli námietke Švédska, ktoré sa 
obávalo, že pravidlo by mohlo mať 
nechcený negatívny účinok                     
na investičný model uplatňovaný 
niektorými veľkými švédskymi 
spoločnosťami. 

Novela bude opäť na programe 
zasadnutia Rady Európskej únie dňa 
20. júna 2014. 

Autor: Martin Zima 
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Návrh zákona o katastri 
nehnuteľností 
Návrh nového zákona o katastri 
nehnuteľností, ktorý by mal 
s účinnosťou od 1. júla 2015 nahradiť 
zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej 
len „katastrálny zákon“), prešiel 
medzirezortným pripomienkovým 
konaním. 

Nový zákon sľubuje sprehľadnenie 
úpravy práv a povinností na úseku 
katastra, zrýchlenie a skvalitnenie 
registrácie nehnuteľností, ako aj 
zlepšenie prístupu k údajom v katastri 
nehnuteľností. V tejto súvislosti nový 
zákon tak spresňuje už existujúce 
právne inštitúty, ako aj zavádza 
inštitúty nové. Návrh zákona prináša 
tieto vybrané zmeny: 

• Spresnenia. Spresňujú sa 
doterajšie definície pojmov 
a zavádzajú sa nové definície 
(napr. budova, rozostavaná 
budova, rozostavaný byt, 
katastrálna mapa, iná oprávnená 
osoba, informačný systém 
katastra). 

• Predmet evidencie v katastri. 
Nový zákon presne vymedzuje, 
ktoré nehnuteľnosti a práva k nim 
sa budú evidovať v katastri. 
Predmetom evidencie v katastri 
budú po novom napríklad aj 
podzemné stavby, ktoré majú 
pevný základ (doteraz sa evidoval 
len vstupný portál týchto stavieb). 

• Skrátenie lehôt na rozhodnutie 
o vklade. Okresný úrad bude 
povinný rozhodnúť o vklade 
v zrýchlenom konaní do 10 dní 
namiesto doterajších 15 dní. Ak ide 
o zmluvu autorizovanú advokátom 
alebo vyhotovenú vo forme 
notárskej zápisnice, skracuje sa 
lehota na 15 dní odo dňa doručenia 
návrhu na vklad. 

• Rozšírenie režimu 
„zvýhodneného posudzovania“ 
na ďalšie zmluvy. Po novom by sa 
mal aplikovať tento režim na všetky 
zmluvy týkajúce sa vecných práv 
k nehnuteľnostiam autorizované 
advokátom alebo vyhotovené        
vo forme notárskej zápisnice, 
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 nielen na zmluvy týkajúce sa 
vecných práv k nehnuteľnostiam 
autorizované advokátom alebo 
vyhotovené vo forme notárskej 
zápisnice, nielen na zmluvy 
o prevode nehnuteľností, ako to 
bolo doteraz. Zákon o advokácii 
však doposiaľ umožňuje advokátom 
autorizovať iba zmluvy o prevode 
nehnuteľností, preto si toto 
rozšírenie režimu vyžiada 
novelizáciu aj ďalších právnych 
predpisov. 

• Evidencia cien nehnuteľností. 
V katastri sa budú evidovať aj ceny 
nehnuteľností, tieto  údaje však 
nebudú verejné, ale prístupné len 
vlastníkovi a niektorým ďalším 
osobám. 

• Ochrana vlastníka. S cieľom 
predchádzať podvodom sa 
rozhodnutie o povolení vkladu bude 
vždy zasielať vlastníkovi 
nehnuteľnosti (aj vtedy, pokiaľ je 
zastúpený splnomocnencom). 

• Rozšírenie dôvodov prerušenia 
a zastavenia konania. Návrh 
nového zákona rozširuje dôvody 
prerušenia konania o prípady, keď 
bol doručený protest prokurátora 
alebo žaloba proti 
predchádzajúcemu rozhodnutiu, 
alebo keď účastník konania 
odstúpil od zmluvy pred vydaním 
rozhodnutia o návrhu na vklad. 
Súčasne stanovuje postup 
okresného úradu po doručení 
odstúpenia od zmluvy, ako aj 
prípadné zastavenie konania 
z uvedených dôvodov. 

• Konanie o zázname. Konanie 
o zázname môže byť ukončené 
nevykonaním záznamu, ak 
doručená listina nie je listinou, ktorá 
má byť v katastri zapísaná, alebo 
ak neobsahuje všetky náležitosti 
vyžadované zákonom. Ďalej bude 
možné vykonať aj len čiastočný 
zápis listiny doručenej                   
na vykonanie záznamu. 

• Poskytovanie údajov z katastra. 
Poskytovanie údajov z katastra 
bude možné v rámci celého územia 
SR. Údaje bude možné získať na 
okresnom úrade, ale aj na pošte 
alebo u notára. Ďalej bude možné 
elektronickou cestou poskytovať 
údaje z katastra použiteľné na 
právne úkony.  

• Súpis nehnuteľností. Zavádza sa 
nový výstup z katastra, ktorý bude 
obsahovať zoznam všetkých 

nehnuteľností jedného vlastníka, 
správcu alebo nájomcu z celého 
územia SR. 

Autor: Marian Dzuroška 
Kontakt:  mdzuroska@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  
 
Novela zákona o ochrane osobných 
údajov 
Dňa 27. marca 2014 schválila Národná 
rada SR novelu zákona č. 122/2013 
Z.z,. o ochrane osobných údajov (ďalej 
len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“), ktorá nadobudla účinnosť      
15. apríla 2014. Novelizáciu zákona si 
vyžiadali potreby aplikačnej praxe, 
pričom zmeny sa dotýkajú najmä 
nasledujúcich oblastí: 

• Definícia oprávnenej osoby. 
Novela zákona v definícií 
oprávnenej osoby mení „pracovný 
pomer“ na „pracovnoprávny vzťah“, 
nakoľko vznik funkcie oprávnenej 
osoby nie je viazaný výlučne len  
na pracovný pomer, ale 
oprávnenou osobou môže byť 
napríklad aj fyzická osoba, ktorá 
vykonáva činnosť na základe 
dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru alebo 
ako absolventskú prax. 

• Ukladanie pokút. Zmierňuje sa 
obligatórnosť ukladania pokút 
a poriadkových pokút, tým že 
dochádza k ich rozčleneniu              
na fakultatívne a obligatórne.        
Pri fakultatívnych pokutách závisí 
ich uloženie od závažnosti, rozsahu 
a času trvania, následkoch 
protiprávneho konania, prípadného 
opakovania takéhoto protiprávneho 
konania a miery ohrozenia 
súkromného a rodinného života 
jednotlivcov a počtu dotknutých 
osôb. 

• Činnosť Úradu pre ochranu 
osobných údajov (ďalej len 
„Úrad“). Precizuje sa úprava 
postavenia a činností Úradu, najmä 
s dôrazom na kontrolnú činnosť. 

Autor: Marian Dzuroška 
Kontakt:  mdzuroska@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
 
Horizon 2020 - nové granty pre R&D 
z fondov Európskej Únie 
Rámcový program Európskej Únie 
Horizon 2020 je zameraný na podporu 

výskumu a vývoja v rámci Európskej 
Únie pre ďalší hospodársky                 
a spoločenský vývoj Európy. Horizon 
2020 nahradil predchádzajúci rámcový 
program (FP7) k 1. januáru 2014. 
Žiadosti môžu byť zasielané až           
po zverejnení jednotlivých výziev           
na internetovej stránke Európskej 
Komisie. (t.j. 
http://ec.europa.eu/programmes/horizo
n2020/) 

Rozpočet pre program Horizon 2020 je 
76,8 miliárd Eur, a to do konca roku 
2020. 

Program je rozdelený do troch 
hlavných oblastí: 

• Excelentná veda, 

• Vedúce postavenie priemyslu, 

• Spoločenské výzvy. 

Horizon 2020 ponúka možnosti nielen 
pre veľké firmy, ale taktiež je zameraný 
aj na stredné a malé podniky. 

V oblasti excelentná veda sa program 
zameriava na zvyšovanie úrovne 
excelentnosti európskej vedeckej 
základne a na zaistenie svetovej triedy 
v oblasti výskumu na zabezpečenie 
európskej konkurencieschopnosti. 
Európa by sa mala tak stať atraktívnym 
miestom pre najlepších svetových 
vedcov. 

V oblasti priemyslu sa Horizon 2020 
zameriava na vytvorenie atraktívnejšej 
Európy pre investície v rámci R&D.   
Ide o podporu významných investícií          
v kľúčových priemyselných 
technológiách a maximalizáciu rastu 
potenciálu európskych firiem. Taktiež 
bude napomáhať malým a stredným 
podnikom na dosahovaniu vedúceho 
postavenia na trhu.  

V oblasti lepšej spoločnosti program 
Horizon 2020 odráža priority stratégie 
Európa 2020 a zameriava sa na hlavné 
problémy občanov Európskej Únie. 
Financovanie bude zamerané hlavne 
na: zdravie, potraviny, bezpečnosť            
a zmenu klimatického prostredia.  

Existujú aj ďalšie možnosti ako sa 
uchádzať o granty podľa európskej 
(Európsky program štrukturálnych 
fondov) a slovenskej (investičná 
pomoc a pomoc pre R&D) legislatívy 
prostredníctvom Európskych 
štrukturálnych fondov. 

Je však potrebné zistiť či investičný 
projekt súvisí s R&D a môže byť preto 
oprávnený na financovanie                   
z európskych a/alebo slovenských 
zdrojov. 
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Odporúča sa zvážiť tieto okolnosti ešte 
predtým ako sa investičný projekt 
vôbec začne.  

Autor: Ton Verbraeken 
Kontakt: tverbraeken@kpmg.sk, 
+421 2 599 84 111 
 
Príprava vysvetliviek k pravidlám 
zdaňovania služieb vzťahujúcich sa 
na nehnuteľnosť z hľadiska DPH 
Ako sme Vás informovali 
v predchádzajúcich vydaniach 
Daňových a právnych aktualít z roka 
2013, vykonávacie opatrenia smernice 
2006/112/ES („Smernica o DPH“) boli 
doplnené na základe Vykonávacieho 
nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013   
zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ)              
č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto 
poskytovania služieb. 

Okrem iného boli doplnené články 13b, 
31a and 31b s cieľom objasniť, ktoré 
služby sa majú riadiť pravidlom 
v zmysle článku 47 Smernice o DPH. 
Podľa tohto pravidla je miestom 
dodania služby vzťahujúcej sa            
na nehnuteľnosť miesto, kde sa 
nehnuteľnosť nachádza. 

Doplnené články vymedzujú pojem 
nehnuteľného majetku a spresňujú, 
aké služby dostatočne priamo súvisia    
s nehnuteľným majetkom z pohľadu 
uplatnenia uvedeného špecifického 
pravidla pre určenie miesta dodania 
služieb. Tieto ustanovenia nadobudnú 
účinnosť 1. januára 2017. 

Európska komisia iniciovala prípravu 
vysvetliviek (Explanatory notes), ktoré 
by sa zamerali na praktické implikácie 
týchto pravidiel, s cieľom zabezpečiť 
ich jednotný výklad a porozumenie ich 
uplatňovania. Príprava vysvetliviek by 
mala byť dokončená v priebehu       
roka 2015, aby boli k dispozícii 
podnikateľom a členským štátom 
v dostatočnom časovom predstihu. 
V súvislosti s prípravou vysvetliviek 
Komisia vyzvala aj predstaviteľov 
podnikateľskej sféry a odborníkov 
v oblasti DPH na predloženie podnetov 
spolu návrhmi na riešenie. 

Vykonávacie nariadenie Rady EÚ       
č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, 
ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie EÚ č. 282/2011, pokiaľ ide 
o miesto poskytovania služieb je 
k dispozícii na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
13R1042&from=EN 

Autor: Elvíra Ungerová 
Kontakt: eungerova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
  
Medzinárodná smernica OECD 
o DPH/dani z tovarov a služieb 
V apríli 2014 sa v Tokiu uskutočnilo 
druhé zasadnutie Globálneho fóra 
OECD o DPH, na ktorom predstavitelia 
zúčastnených viac ako sto krajín 
podporili vytvorenie medzinárodnej 
Smernice o DPH/dani z tovarov 
a služieb ako celosvetového štandardu 
pre uplatňovanie týchto daní. Jej 
cieľom je zabezpečiť neutralitu dane 
v kontexte cezhraničného obchodu 
a koordinované uplatňovanie 
zdaňovania služieb poskytovaných 
medzi podnikateľmi (tzv. „B2B“ služby). 
Smernica je sprístupnená na: 
http://www.oecd.org/tax/consumption/i
nternational-vat-gst-guidelines.htm. 

OECD ďalej plánuje vypracovať 
smernicu zameranú na zdaňovanie 
služieb poskytnutých koncovým 
spotrebiteľom (tzv. „B2C“ služby),   
ktorú by mala prezentovať na 
zasadnutí Globálneho fóra     
v novembri 2015. Problematika     
„B2C“ služieb dodávaných elektronicky 
a tovaru objednaného cez internet je 
tiež súčasťou Diskusného návrhu        
k Opatreniu č. 1 BEPS: „Adresovať 
daňové výzvy v oblasti digitálnej 
ekonomiky“, o ktorom sme Vás 
informovali v predchádzajúcom vydaní 
Daňových a právnych aktualít. 

Autor: Elvíra Ungerová 
Kontakt: eungerova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111 
  
Jednou vetou ... 
• Dividendy. Fyzické osoby, ktoré 

mali  v roku 2013 príjem z dividend 
(od zahraničnej spoločnosti alebo 
od slovenskej spoločnosti             
zo ziskov z rokov 2011 alebo 2012) 
sú do konca mája 2014 povinné 
oznámiť tento príjem príslušnej 
zdravotnej poisťovni. Dividendy          
zo ziskov za roky 2011 a 2012          
sa oznamujú len ak sú vyššie ako 
393 Eur. Zdravotná poisťovňa 
následne tento príjem zahrnie         
do zúčtovania zdravotného 
poistenia za minulý rok. 

• KPMG Tax Rates Online Tool. 
V prípade Vášho záujmu nájdete 
sadzby nepriamych daní, dane 
z príjmov právnických osôb, ako aj 
dane z príjmov fyzických osôb        
za roky 2009 - 2014 v približne        
130 krajinách sveta publikované 
KPMG na tejto internetovej stránke: 

http://www.kpmg.com/global/en/ser
vices/tax/tax-tools-and-
resources/pages/tax-rates-
online.aspx 

 

• Novela občianskeho zákonníka. 
Od 1. júna 2014 nadobudne 
účinnosť novela občianskeho 
zákonníka, ktorou sa okrem iných 
zmien zavádza inštitút 
civilnoprávnej úžery. O úžeru pôjde 
vtedy, keď i) niekto zneužije tieseň, 
neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, 
rozrušenie, dôverčivosť, 
ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť 
alebo neschopnosť plniť záväzky 
a súčasne ii) dá sebe alebo inému 
sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, 
ktorého majetková hodnota je 
vzhľadom na vzájomné plnenie       
v hrubom nepomere. Takýto právny 
úkon bude neplatný. 
 

• FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). Slovenská 
republika je od 11. apríla 2014 
zaradené na zoznam krajín, ktoré 
medzivládne zmluvy medzi 
Spojenými štátmi Americkými 
a partnerskou jurisdikciou FATCA 
(IGA) síce nepodpísali, ale           
na základe dosiahnutia dohody 
v podstatných záležitostiach sú 
s ich súhlasom považované          
za krajiny, v ktorých tieto 
medzinárodné zmluvy platia. 

 

• Novela zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže schválená. 
Dňa 14. mája 2014 schválila 
Národná rada SR novelu zákona      
č. 136/2001 Z. z.. o ochrane 
hospodárskej súťaže, ktorou sa 
okrem iného zavádza odmena        
pre fyzickú osobu, ktorá oznámi 
existenciu kartelu a predloží o nej 
dôkazy. Novela bude účinná         
od 1. júla 2014. 
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• Zákon o krátkodobom nájme 
bytu. Dňa 1. mája 2014 nadobudol 
účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. 
o krátkodobom nájme bytu.     
Bližšie informácie Vám prinesieme 
v nasledujúcich Daňových 
a právnych aktualitách. 

 

• Investičná pomoc. S účinnosťou 
od 1. júla 2014 budú opäť zmenené 
limity pre intenzitu investičnej 
pomoci. Investičná pomoc           
pre investičné projekty v regiónoch 
s nízkou zamestnanosťou sa zvýši 
zo súčasných 10% na 25%. 
V našich nasledujúcich Daňových 
a právnych aktualitách Vám 
prinesieme detailnejší prehľad 
všetkých zmien, ktoré majú 
nadobudnúť účinnosť. 

 

Kontaktujte nás 
 
Tomáš Ciran, Partner  
+421 (0)2 59 98 43 06  
tciran@kpmg.sk  
 
Branislav Ďurajka, Partner  
+421 (0)2 59 98 43 03  
bdurajka@kpmg.sk  
 
Róbert Kolár, Director  
+421 (0)2 59 98 43 14  
rkolar@kpmg.sk  
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