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Za zverejnenie výšky platu od januára nič nehrozí

PMÚ podozrieva firmy z horizontálnej dohody
Protimonopolný úrad SR (PMÚ) uskutočnil neohlásené inšpekcie v
priestoroch podnikateľov, ktorí dodávajú stavebné práce a technológie na
intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd. Dôvodom bolo podozrenie, že
medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž
v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní
čiastočne financovanom z Environmentálneho fondu. (Zdroj: TASR)

Nafta plánuje prieskumný vrt
V dobývacom priestore Trakovice v okrese Hlohovec plánuje na jar
budúceho roka ťažiarska spoločnosť Nafta, a.s. realizovať prieskumný vrt.
Chce ním overiť existenciu a plynonosnosť súvrstvia v tejto lokalite.
Náklady na práce v dĺžke 40 dní vypočítala na 1 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Noad rozšíri stredisko na Kojšovskej holi

Od januára budúceho roka už nebudú môcť zamestnávatelia postihovať
zamestnancov, ak prezradia výšku vlastnej mzdy. Vyplýva to z novely
Zákonníka práce. Napriek tomu, že povinnosť mlčanlivosti o svojej mzde
dávajú mnohí zamestnávatelia do pracovných zmlúv a pracovných
poriadkov, bude toto ustanovenie v dohodnutých zmluvách od nového
roka neplatné. (Zdroj: TASR)

Slováci nakupujú vily pri mori
Záujem Slovákov o investície do nehnuteľností v Chorvátsku stúpa.
Slovenská klientela sa do veľkej miery zameriava na nehnuteľnosti v
pobrežných oblastiach. Majú záujem najmä o kúpu či prenájom víl a o
pozemky s možnosťou výstavby luxusných rezidencií. Investovanie v
Chorvátsku je veľmi dobré rozhodnutie, pretože cena nehnuteľností v
posledných troch rokoch stúpala. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE

Lyžiarske stredisko na Kojšovskej Holi chce spoločnosť Noad
zrekonštruovať a rozšíriť. Projekt v predošlých dvoch rokoch prešiel
komplikovaným procesom získavania povolení a komunikovania s
úradmi. Pôvodne Noad navrhol tri varianty novej podoby lyžiarskeho
strediska – prvý počítal s preinvestovaním 13,25 mil. €, druhý s 26,05 mil.
€ a tretí 30,85 mil. €. Úrady schválili prvý variant. (Zdroj: Trend)

Spory medzi USA a Čínou ovplyvnili investície

Hotel Tatran vo Veľkej Lomnici zmenil majiteľa

Pravidlá transparentnosti platné v Európskej únii viedli k tomu, že v roku
2017 členské štáty zostavili a zdieľali medzi sebou údaje o 8,7 mil.
finančných účtoch v celkovej hodnote 2,9 mld. €. (Zdroj: TASR)

Spoločnosť Sortec Elektronic zrekonštruovala Hotel Tatran, no neotvorila
ho. Od roku 2008 sa ho snažili predať. Napokon zariadenie kúpila
spoločnosť Tatry mountain resorts. Komplex bude slúžiť ako ubytovňa aj
administratívne centrum. Stavebné úpravy plánuje holding vykonať v
priebehu zimnej sezóny a využívanie budovy je naplánované od mája
2019. (Zdroj: Trend)

Banka Wood & Company kúpila v Bratislave BBC5
Česko-slovenský fond manažovaný investičnou bankou Wood & Company
opäť nakupoval v Bratislave. Skupina získala od medzinárodného
realitného fondu Heitman bizniscentrum Bratislava Business Center V
(BBC5) v bratislavskej komerčnej zóne na Plynárenskej ulici. Wood &
Company avizuje, že chce naďalej posilňovať svoje postavenie na
bratislavskom realitnom trhu. (Zdroj: Trend)

Príjmy z mýtnych poplatkov medziročne vzrástli o 5 %
Za jedenásť mesiacov tohto roka uhradili vodiči nákladných áut za jazdu
po spoplatnených úsekoch ciest na mýte vyše 199 mil. €. Konkrétne, v
novembri tohto roka sa na mýte vybrala suma 18,94 mil. €. Medziročne to
znamenalo nárast o 5 %. (Zdroj: TASR)

Zákon o osobitnom odvode pre reťazce platí
Zákon opätovne schválilo plénum Národnej rady aj napriek tomu, že
prezident SR ho nepodpísal. Namietal, že nový osobitný odvod je
nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce.
(Zdroj: TASR)

MO SR chce na obrnené vozidlá medzinárodnú súťaž
Ministerstvo obrany SR chce obstarať 404 kusov bojových obrnených
vozidiel a taktických vozidiel 4x4 prostredníctvom medzinárodnej
verejnej súťaže. Vzhľadom na objem požadovaných vozidiel je dôležité,
aby do projektu boli maximálne zapojené kapacity slovenského
obranného priemyslu. V priebehu roka 2019 by sa mala vybrať spoločnosť
pre realizáciu výroby, s ktorou podpíšu zmluvy. (Zdroj: SME)

Ministerka vnútra podpísala nové kolektívne zmluvy
Ministerka vnútra Denisa Saková podpísala kolektívne zmluvy na roky
2019-2020 pre všetky skupiny zamestnancov rezortu vnútra. Okrem
avizovaného zvýšenia platov o 10 % od januára 2019 a v rovnakej výške aj
od januára 2020 sa ministerstvo vnútra dohodlo s odborármi na zvýšení
dovolenky zamestnancov o jeden týždeň nad rámec Zákonníka práce.
(Zdroj: TASR)
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Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) obchodné spory medzi
Čínou a USA už negatívne ovplyvnili podnikateľskú dôveru a investície
v Ázii. MMF možno v januári opäť zníži prognózu rastu globálnej
ekonomiky. (Zdroj: TASR)

Krajiny EÚ sa informujú o finančných účtoch

Trump kritizuje Fed
Americká centrálna banka Fed pokračuje v sprísňovaní menovej politiky.
Prezident Trump uviedol, že podľa neho je neuveriteľné, že Fed vôbec
uvažuje o ďalšom zvýšení úrokových sadzieb. Prezident zašiel tak ďaleko,
že označil menovú politiku centrálnej banky za šialenú a tiež vyhlásil, že
považuje úrokové sadzby za vysoké. (Zdroj: TASR)

Americkej vláde môžu tento týždeň dôjsť peniaze
Americkej vláde hrozí tento týždeň zablokovanie prísunu peňazí, ktoré by
vyradilo z prevádzky časť vládnych úradov a inštitúcií. Zastaviť
financovanie kabinetu chce prezident Donald Trump, ak Kongres
neposkytne 5 mld. $ na stavbu múru na hraniciach s Mexikom. Krízový stav
by mohol nastať v piatok o polnoci miestneho času.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Bundesbank skresala prognózu rastu ekonomiky
Podľa správy nemeckej centrálnej banky Bundesbank sa nemecký
automobilový priemysel bude zotavovať pravdepodobne dlhšie, než sa
pôvodne očakávalo. To sa odrazí aj na raste nemeckej ekonomiky, keďže
automobilový priemysel je pre ňu kľúčový. (Zdroj: TASR)

Amazon chce aj kamenné obchody
Svetový líder e-obchodu Amazon uvažuje o mini formáte kamenného
obchodu pre lokality ako sú nákupné domy, administratívne centrá či
letiská. O otvorení v priestoroch terminálov rokuje s medzinárodnými
letiskami v Los Angeles a San José. (Zdroj: Trend)

Katar investuje do americkej energetiky
Katar plánuje investovať v najbližších piatich rokoch do amerického
energetického sektora vyše 20 mld. $ (17,72 mld. €). Katar plánuje
investovať do produkcie ropy, plynu, ale aj nekonvenčných zdrojov.
Najväčší záujem majú o skvapalnený zemný plyn. (Zdroj: TASR)

Francúzsko chce zdaniť internetové giganty
Francúzsky minister financií oznámil, že Francúzsko od januára zavedie
daň, ktorej budú podliehať príjmy veľkých internetových firiem, ako je
Google či Facebook. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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