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pracovnej sile z iných štátov. Podľa odhadov bude odvetvie stavebníctva
v najbližších rokoch potrebovať takmer 38-tisíc pracovníkov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Immofinanz vzrástli príjmy z prenájmu
Realitná spoločnosť Immofinanz evidovala za deväť mesiacov finančného
roka 2018 na Slovensku príjem z prenájmu vo výške 15,6 mil. €. To podľa
vyjadrení firmy predstavuje 8,9 % celkového príjmu z prenájmu v rámci
skupiny. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška príjmy z prenájmu
na Slovensku vzrástli o 21,5 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

MH SR navrhuje pre plynárenský majetok imunitu

Finančná gramotnosť rastie

Stroden Management Limited má vraj platné zmenky

Slováci sú z roka na rok finančne gramotnejší a mnohí si tak dokážu urobiť
poriadok so svojimi peniazmi. V poslednom období vzrástol počet ľudí,
ktorí si spájajú viacero pôžičiek do jedného úveru a šetria tak svoje
financie. V porovnaní s obdobím spred piatich rokov je konsolidujúcich
desaťnásobne viac. (Zdroj: TASR)

Vláda navrhuje Kažimíra za guvernéra NBS
Vláda navrhuje za nového guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS)
súčasného ministra financií Petra Kažimíra. Súčasný šéf centrálnej banky
Jozef Makúch odchádza z postu predčasne v marci budúceho roka, ešte
pred uplynutím jeho funkčného obdobia. (Zdroj: TASR)

Štátni zamestnanci dostanú viac
Platové tarify zamestnancov v štátnej a verejnej službe sa od budúceho
roka zvýšia o 10 % a rovnako stúpnu aj od roka 2020. Za najbližších
12 mesiacov teda stúpnu platy štátnych zamestnancov o 20 %.
(Zdroj: TASR)

Financovanie sociálnych služieb je nedostatočné
Zástupcovia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb
žiadajú desaťmiliónovú dotáciu na prevádzku zariadení. Dôvodom je fakt,
že ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý mal tvoriť ďalší doplňujúci
finančný zdroj na vykrytie komplexnej starostlivosti. Neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb nemajú financie na zaplatenie
mzdových nákladov a odvodov. (Zdroj: TASR)

Odvody za poistencov štátu budú o 55 mil. € vyššie
Odvod za poistencov štátu by nemal byť v roku 2019 ešte určený pevnou
sumou, ale sadzba by mala dosahovať úroveň 3,2 % z vymeriavacieho
základu. V nominálnej hodnote sa má platba za poistencov štátu zvýšiť
o 55 mil. € z plánovaných 960 mil. € na 1,015 mld. €. Vyplýva to
z pozmeňujúceho návrhu finančného a rozpočtového výboru, ktorý
predložil k novele zákona o zdravotných poisťovniach. (Zdroj: TASR)

Novela zmení prerozdeľovanie poistného
Spôsob prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa
zmení. Na poistencov, ktorí sú rovnako chorí, budú mať rovnaký objem
zdrojov. Zmeny prináša novela zákona o zdravotných poisťovniach a o
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Do prerozdeľovacieho
mechanizmu sa doplní nový parameter, a to výška nákladov na poistenca
za predchádzajúce obdobie. (Zdroj: SME)

Daňový bonus na dieťa vzrastie
Od 1. apríla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť dvojnásobný
daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Výška daňového bonusu od
1. januára 2019 bude 22,17 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce
s daňovníkom v domácnosti. (Zdroj: TASR)

Ceny priemyselných výrobcov v októbri vzrástli
Podľa údajov Štatistického úradu SR ceny priemyselných výrobcov pre
tuzemsko v októbri 2018 medzimesačne vzrástli o 1,3 %. Vzrástli ceny
priemyselnej výroby o 2,1 %, ťažby a dobývania o 1,8 %. Klesli ceny
dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích
služieb o 0,3 %. Ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
ostali na rovnakej úrovni. (Zdroj: TASR)

V stavebníctve chýbajú pracovné sily
Podľa prieskumu Štatistického úradu SR až 32 % stavebných firiem hlási
veľké problémy s pracovnou silou. Dodávatelia sa čoraz viac pozerajú po

www.sims.sk

Majetok v plynárenstve má mať čiastočnú exekučnú imunitu. Navrhuje to
Ministerstvo hospodárstva SR v zákone o ochrane majetku v plynárenstve.
Vláda zároveň navrhuje parlamentu prerokovať legislatívnu normu v
skrátenom legislatívnom konaní. (Zdroj: TASR)
Stroden Management Limited vydala stanovisko ku tzv. Duckého
zmenkám. Firma údajne nevlastní žiadne takzvané Duckého zmenky, ale
legálne a platné zmenky Slovenského plynárenského priemyslu, ktoré boli
vystavené ako zábezpeka úveru od Union banky. Na každej zmenke je
notársky overený podpis vtedajšieho generálneho riaditeľa a štatutára
SPP. Platnosť zmeniek od roku 1999 nespochybnil ani jeden súd a ani SPP.
(Zdroj: TASR)

Podnikateľské prostredie u nás je najhoršie z V4
Podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo firmy na Slovensku
upozorňujú na zhoršovanie podnikateľského prostredia. V konkurencii
Poľska, Maďarska i Česka sme, s výnimkou produktivity práce, na tom
najhoršie a prichádzame na ich úkor aj o nových investorov. Najmä tlak na
neúmerné zvyšovanie platov znižuje konkurencieschopnosť Slovenska.
(Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
Banka Santander dostala pokutu
Španielsky úrad pre reguláciu finančného trhu CNMV udelil Banke
Santander, najväčšej banke v eurozóne z hľadiska trhovej hodnoty,
pokutu vo výške 4,5 mil. € za veľmi vážne porušenie právnych predpisov.
Dôvodom peňažného trestu bolo, že banka Santander nekonala
v najlepšom záujme svojich zákazníkov a prijala protiprávne stimuly.
(Zdroj: TASR)

V Deutsche Bank prebehla policajná razia
Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali kancelárie Deutsche Bank
vo Frankfurte nad Mohanom vrátane centrály banky. Dôvodom je
podozrenie z prania špinavých peňazí. Podľa prokuratúry sa vyšetrovanie
súvisiace s kauzou Panama Papers týka dvoch zamestnancov Deutsche
Bank, ktorí sú obvinení z toho, že klientom pomáhali pri zakladaní
offshorových firiem na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Prokuratúra žaluje Danske Bank
Dánska prokuratúra podala predbežnú žalobu na Danske Bank, ktorá je
najväčším peňažným ústavom krajiny, pre porušenie zákonov proti
praniu špinavých peňazí. Po správach o transferoch peňazí členov rodiny
ruského prezidenta Vladimira Putina Danske Bank v septembri priznala,
že prostredníctvom účtov v jej estónskej pobočke v rokoch 2007 až 2015
prešlo približne 200 mld. €. (Zdroj: SME)

Tiffany & Co. klesol čistý zisk
Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany & Co. zaznamenala v 3. kvartáli
finančného roka 2018/2019 pokles zisku na 94,9 mil. $ (83,77 mil. €). Tržby
spoločnosti pritom v sledovanom období vzrástli na 1,01 mld. $
z vlaňajších 976,2 mld. $. (Zdroj: TASR)

Britská vláda varuje pred brexitom bez dohody
Britská vláda zintenzívnila svoje varovania pred brexitom bez dohody.
Upozornila pritom, že to bude tvrdý úder pre ostrovné hospodárstva.
Vláda vo svojej správe uviedla, že v prípade riadeného odchodu Británie z
EÚ podľa dohody, ktorú Mayová dosiahla s lídrami bloku, bude ostrovná
ekonomika v priebehu 15 rokov o 2,1 % menšia, než keby zostala v bloku.
Ale ak dôjde k neriadenému odchodu bez dohody, prepadne sa až
o 7,7 %. (Zdroj: TASR)
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