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Najvyšší plat 
v pelotóne bude 
mať Sagan

Oberhofen – Ani takmer istý víťaz toh-
toročnej Tour de France Chris Froome, 
ani najúspešnejší špurtér Mark Caven-
dish. Najlepšie plateným cyklistom sveta 
bude v budúcom roku slovenský feno-
mén Peter Sagan. Rekordný budúcoroč-
ný príjem 26-ročného Žilinčana potvrdil 
ruský milio nár a jeho súčasný zamestná-
vateľ Oleg Tiňkov. „Peter Sagan už popí-
sal Bore. U mňa mal ročne 4,5 milióna 
eur. Oni mu ponúkli šesť,“ uviedol maji-
teľ stajne Tinkoff pre denník MF Dnes. 
Zároveň sa držiteľ zeleného dresu na 
tohtoročnej Tour stane prvýkrát jednot-
kou v zárobkoch medzi slovenskými 
športovcami. Na tróne vystrieda trojná-
sobného držiteľa Stanleyho pohára Mari-
ána Hossu. Nemecká stajňa aj kvôli pra-
vidlám UCI zatiaľ príchod Sagana do tí-
mu nepotvrdila.  (VTR)

Viac na strane 8, Sagan zarobí...

Žilina – Ešte pred dvoma rokmi 
dávala prácu približne 450 ľu-
ďom, koncom vlaňajška sa počet 
jej zamestnancov prepadol na 
319. A teraz je už neistý aj ich 
osud. Maloobchodná jednotka na 
slovenskom trhu so starým žele-
zom totiž padá do konkurzu. Spo-

ločnosť Zberné suroviny Žilina s 
desiatkami pobočiek po celom 
Slovensku nezvládla problémy s 
likviditou.

Firma sa síce pokúsila o ozdra-
venie, ale reštrukturalizácia dlhov 
jej nevyšla ani na druhý pokus. Ve-
ritelia Zberných surovín rozhodli, 
že peniaze získajú späť rozpre-
dajom majetku spoločnosti v kon-
kurze. „Schôdza veriteľov prijala 
uznesenie, aby správca požiadal 

súd o vyhlásenie konkurzu,“ kon-
štatuje pre HN hovorca žilinského 
okresného súdu Jozef Michňa. Súd 
tejto žiadosti vyhovel a na majetok 
dlžníka vyhlásil konkurz.

Zhruba tri stovky zamestnan-
cov teraz čakajú na ďalšie rozhod-
nutie. Jedna z možností hovorí o 
zachovaní zberných dvorov v pre-
vádzke i v priebehu konkurzu.

Firmu položilo hneď viacero 
vecí. Jednou z nich je krach mi-

nioceliarne Slovakia Steel Mills, 
prudký prepad cien kovového šro-
tu či lacná konkurencia z Číny. 
Zberné suroviny vlani zobchodo-
vali 182-tisíc ton odpadových ma-
teriálov pri celkových tržbách 32 
miliónov eur. Ide o dramatický 
prepad oproti roku 2014. Objem 
realizovaných odpadov klesol až 
o 44 percent. 

Za firmou stojí český veľkopod-
nikateľ s kovmi Ivo Dubš star-

ší, ktorý je šéfom spracovateľskej 
skupiny Demonta Group Brno. 
Stopercentným akcionárom Zber-
ných surovín je práve jeho firma 
Demonta Trade. Holding Demonta 
vlastní desiatky dcérskych spoloč-
ností v Česku a na Slovensku. Ak-
tuálne sa brnianskej skupine príliš 
nedarí, za posledné roky už zatvo-
rila viacero svojich firiem.

Viac na strane 9, Slovenská... 
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Tristo miest v ohrození. 
Trhová jednotka krachuje
KONKURZ l Najväčší obchodník s odpadom Zberné suroviny Žilina smeruje do konkurzu. Ešte vlani pritom zamestnával 450 ľudí.

145-tisíc kusov

Naše deti 

4
www.hnonline.sk 
vydáva MAFRA Slovakia, a. s. 
štvrtok  21. júla 2016, číslo 140, **

otázok 
a odpovedí

20 O ZUBÁROCH 
A POPLATKOCH

AKO 
BONUS

40 strán 
čítania 
o zdraví

STRANA    15TRANAA 15

ENERGETIKA

V Mochovciach urobili raziu. Kvôli firme z východu
Bratislava – V jadrovej elektrárni 
v Mochovciach sa včera uskutoč-
nila policajná razia. Dôvodom má 
byť preverenie dodávateľov, ktorí 
pracovali na dostavbe atómky. 
Pre HN neohlásenú kontrolu po-
tvrdila hovorkyňa Slovenských 
elektrární, pod ktoré Mochovce 
patria, Janka Burdová.

„Slovenské elektrárne potvr-
dzujú, že NAKA dnes (v stredu, 
pozn. red.) vstúpila na stavbu tre-
tieho a štvrtého bloku Atómovej 
elektrárne Mochovce do kancelá-
rií bývalého dodávateľa dostavby 
elektrárne,“ povedala. Informá-

ciu priniesol ako prvý portál ak-
tuality.sk. 

Stavebný gigant
Podľa našich informácií má ísť 
o firmu Inžinierske stavby Ko-
šice. Pre HN to potvrdil dobre 
informovaný zdroj z prostredia 
dostavby Mochoviec. Ide pritom 
o jednu z najväčších stavebných 
firiem na Slovensku, ktorá u nás 
zamestnáva viac ako tisícku ľu-
dí. Spoločnosť skončila za minulý 
rok so ziskom takmer 7,6 milió-
na eur. Košická firma, 
ktorá je súčasťou 

francúzskeho stavebného gigan-
tu COLAS, patrila v minulosti k 
hlavným dodávateľom na dostav-
be jadrovej časti tretieho bloku 
Mochoviec. No iba do roku 2015. 

Slovenské elektrárne s košic-
kou firmou pred rokom ukon-
čili zmluvu. Údajným dôvodom 

mali byť podľa našich informá-
cií nekvalitné práce, ktoré mohli 
prispieť k zvyšovaniu rozpočtu 
Mochoviec. 

Nechceli pokračovať
Podľa spoločnosti však bola 
situá cia iná a z dostavby radšej 
dobrovoľne vycúvali. „Na dostav-
be sme už potom nechceli pokra-
čovať, počas prác sa menili rôzne 
dodatky a stále nebolo jasné ani 
financovanie,“ povedal pre HN 
zdroj z prostredia košickej fir-

my, jeho meno máme v re-
dakcii. Oficiálnou cestou 

sa včera firma odmietla vyjadriť, 
zdôvodnila to neprítomnosťou 
generálneho riaditeľa v práci. 
Hospodárske noviny pritom ako 
prvé informovali o tom, že roz-
počet projektu má narásť o pol 
miliardy eur na 5,1 miliardy. 

Posledná oficiálne schválená 
suma bola pritom vyčíslená na 
4,6 miliardy. Či sa skutočne bu-
de rozpočet zvyšovať, bude závi-
sieť od analýzy, na ktorej aktuál-
ne elektrárne pracujú. Jej výsle-
dok by mal byť čoskoro známy. 

Pokračovanie na strane 5 
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319
zamestnancov majú aktuálne 
Zberné suroviny Žilina. O ich 
budúcom osude už rozhodne 
výsledok konkurzu.


