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Deň daňovej slobody bude 2.júna

Sucho ovplyvnilo aj výrobu elektriny
Sucho v minulom roku znížilo výrobu elektriny na Slovensku. Slovenské
elektrárne, ktoré majú takmer 70 % podiel na slovenskom trhu s výrobou
elektriny, vlani vyprodukovali 18 638 gigawatthodín elektriny a do siete
dodali 16 778 gigawatthodín. Za 4,1 % poklesom výroby, ktorý sa
premietol do medziročného poklesu dodávok elektriny o 4,4 %, stojí
najmä vlaňajšie sucho. (Zdroj: SME)

Zberné suroviny chcú v Nitre likvidovať autovraky
V Nitre by mala vzniknúť nová prevádzka na likvidáciu vrakov áut. Podľa
projektu spoločnosti Zberné suroviny Žilina sa má už existujúca
prevádzka rozšíriť o zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných
odpadov. Projekt momentálne čaká na posúdenie vplyvov na životné
prostredie. (Zdroj: TASR)

Vodohospodári chcú kontrolovať Gabčíkovo za 2,2 mil. €
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vyhlásil verejnú súťaž na
expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky na stupni Gabčíkovo
Vodného diela Gabčíkovo. Za poskytovanie tejto služby počas dvoch
rokov predpokladá vynaložiť 2,2 mil. € bez DPH.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

One Fashion Outlet v konkurze speňaží majetok
O budúcnosti výpredajového centra One Fashion Outlet vo Voderadoch sa
môže rozhodnúť v najbližších mesiacoch. Kľúčové slovo bude mať VÚB
banka, ktorá určí formu speňaženia celého obchodného komplexu.
Výpredajové centrum vo Voderadoch požiadalo súdy o vyhlásenie
bankrotu ešte v lete minulého roka. (Zdroj: Trend)

Zamestnanci Yanfeng a Visteon protestovali
Nespokojnosť so stagnujúcim kolektívnym vyjednávaním vyjadrili
zamestnanci spoločností Yanfeng a Visteon protestným zhromaždením v
Námestove. V oboch spoločnostiach pracuje asi 1 500 zamestnancov a
kým v prvej sa kolektívni vyjednávači nedohodli na raste miezd, v druhej
na samotnom novom znení kolektívnej zmluvy. (Zdroj: TASR)

V Bytči vyrastie nové obchodné centrum
Spoločnosť Energy Studio chce stavať v Bytči obchodné centrum
Thurzove sady. Projekt má ambíciu doplniť ponuku pri novej obytnej
štvrti. (Zdroj: Trend)

Elektrárne z obnoviteľných zdrojov neplnia povinnosti
V tomto roku znova nedostanú všetci výrobcovia elektriny z
obnoviteľných zdrojov energií doplatok. Svoje zákonné povinnosti si v
minulom roku nesplnilo celkovo 136 výrobcov elektriny. Tí tak nemajú v
tomto roku nárok na doplatok za zelenú elektrinu, ktorý platí každý
odberateľ elektriny vo svojich faktúrach. Vlani zostalo bez podpory 146
výrobcov zelenej elektriny. Podľa predpokladov by mali spotrebitelia
elektriny v tomto roku na doplatkoch pre výrobcov elektriny zaplatiť
celkovo 470 mil. €. (Zdroj: Webnoviny)

eZdravie dostane 7,5 mil. € na skvalitnenie
Systém eZdravie, ktorý má obsahovať všetky informácie o pacientoch
potrebné pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, bude fungovať
kvalitnejšie a bude prepracovanejší. Je naň vyčlenená suma vo výške
takmer 7,5 mil. €. (Zdroj: TASR)

Majetok v 2. pilieri rastie
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,35 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 79,1 mil. €. V garantovaných dlhopisových
fondoch objem prostriedkov dosiahol 6,34 mld. €, pričom vzrástol o 19,5
mil. €. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval 2 mld. €,
pričom vzrástol o 59,6 mil. €. (Zdroj: TASR)
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Daňovníci budú tento rok pracovať na odvod daní štátu dlhšie ako minulý
rok. Deň daňovej slobody sa posunul o tri dni na 2. júna 2019. Daňovníci v
SR budú tento rok pracovať na odvod daní 153 dní. Približne rovnako ako
Slováci na tom budú aj Poliaci, Španieli a Íri. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
HSBC bank mala vyšší zisk ako vlani
Nadnárodná veľkobanka HSBC zaznamenala v uplynulom roku nárast
zisku pred zdanením o 16 % na 19,89 mld. $. Celosvetové tržby banky
vzrástli na 53,78 miliardy USD z 51,45 mld. $, ktoré banka dosiahla rok
predtým. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Špekulácie sa potvrdili, Honda odchádza z Británie
Japonský výrobca automobilov Honda Motor zatvorí svoj závod v
Spojenom kráľovstve. V britskom závode ukončí výrobu v roku 2021.
Honda je tak pred blížiacim sa brexitom ďalšou automobilkou, ktorá má v
pláne stiahnuť sa zo Spojeného kráľovstva. (Zdroj: Pravda)

Danone klesli tržby aj zisk
Francúzska potravinárska spoločnosť a zároveň najväčší výrobca jogurtov
na svete Danone oznámila, že jej tržby aj čistý zisk minulý rok mierne
klesli. Čistý zisk sa v roku 2018 znížil na 2,35 mld. z 2,45 mld. € v
predchádzajúcom roku. V tomto roku spoločnosť predpovedá zhruba
rovnaký obrat ako vlani. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Walmartu k zisku pomohli aj Vianoce
Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal v 4. kvartáli svojho
finančného roka 2018/2019, teda počas kľúčovej vianočnej sezóny, väčší
nárast zisku a tržieb, ako mu predpovedali analytici. Čistý zisk najväčšieho
maloobchodného reťazca na svete za tri mesiace do konca januára 2019
vzrástol takmer o 70 % na 3,69 mld. $. (Zdroj: TASR)

Grécke banky majú stále problém so zlyhanými úvermi
Najväčším problémom gréckej ekonomiky je aj naďalej vysoký objem
zlyhaných úverov. Podiel zlyhaných úverov v portfóliách gréckych bánk
dosahuje až 44,8 %. Aj banky v Taliansku, o ktorého ekonomike sa v
poslednom čase veľa hovorí, majú tento podiel omnoho nižší, dosahuje
9,7 %. (Zdroj: TASR)

USA a Čína pokračujú v rokovaniach
Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Čínou o vyriešení ich
obchodného sporu sa uskutočnilo v utorok vo Washingtone. Po ňom bude
neskôr v priebehu týždňa nasledovať stretnutie na vyššej úrovni.
(Zdroj: TASR)

Prebytok vytvára makroekonomickú nerovnováhu
Hoci sa nemecký prebytok bežného účtu vlani oproti predchádzajúcemu
roku znížil, vďaka silnému vývozu zostal najväčší na svete. Jeho objem bol
294 mld. $. Nemecko ním predbehlo aj Japonsko. Európska komisia
kritizuje makroekonomickú nerovnováhu v Nemecku.
Vo svojich
odporúčaniach uvádza, že Nemecko by malo využiť svoj rozpočtový
prebytok na zvýšenie verejných investícií a vytvoriť priaznivé podmienky
na silnejší rast reálnych miezd. (Zdroj: TASR)

Voľné pracovné miesta v Nemecku lámu rekordy
V Nemecku počet neobsadených pracovných miest vo štvrtom kvartáli
2018 dosiahol 1,46 milióna. Neobsadených pracovných miest bolo na
sklonku roka medziročne takmer o 275 000 viac. (Zdroj: TASR)

V Indonézii objavili nové ložisko plynu
Španielsky energetický koncern Repsol oznámil, že v spolupráci s
malajzijskou spoločnosťou Petronas a japonskou Mitsui Oil Exploration
objavil v Indonézii významné ložisko zemného plynu. (Zdroj: TASR)
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