Pre pandémiu vlani odhalili
najmenej nelegálne pracujúcich
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PRIEMYSELNÝ PARK NITRA–SEVER

PANDÉMIA COVID-19 VLANI SPÔSOBILA OBMEDZENIE PODNIKATEĽSKEJ
AKTIVITY V ZASIAHNUTÝCH SEKTOROCH.
Inšpektori práce a kontrolóri z úradov práce vlani
odhalili 1 641 nelegálne
zamestnaných osôb, ktoré
pracovali u 567 zamestnávateľov. Vyplýva to zo
správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania za rok 2020. Ako
sa uvádza v materiáli,
pandémia COVID-19 vlani spôsobila obmedzenie
podnikateľskej
aktivity
v zasiahnutých sektoroch,
a tým ovplyvnila aj činnosť
kontrolných orgánov. Počet odhalených nelegálne
zamestnaných osôb bol
preto v porovnaní s predošlými štyrmi rokmi najnižší. Oproti roku 2019 odhalili kontrolné orgány o 150
nelegálne pracujúcich menej.
Kontrolné orgány vykonali počas minulého roka

13 182 kontrol zameraných
na preverenie dodržiavania
zákazu nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania, skontrolovali 11 931
zamestnávateľov a 28 482
fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách
kontrolovaných zamestnávateľov. Najviac zistených
nelegálne
zamestnávaných ľudí vlani pracovalo
v stavebníctve. Išlo o 474
osôb, čo je takmer 30 percent z celkového počtu
nelegálne zamestnaných.
V priemyselnej výrobe odhalili inšpektori 281 "načierno" pracujúcich, čo
tvorí 17-percentný podiel
na celkovom počte nelegálne zamestnaných. Zákaz nelegálneho zamestnávania najviac porušujú
zamestnávatelia s počtom
zamestnancov od 1 do 9,
tzv. mikropodniky. Počet
odhalených prípadov ne-

legálneho zamestnávania
je najvyšší u spoločností
s ručením obmedzeným.
Najpočetnejšie
nelegálne zamestnávanie sa vyskytovalo v Nitrianskom,
Trenčianskom a Košickom
kraji.
Počet aj suma uložených
pokút za nelegálne zamestnávanie oproti roku
2019 klesli. V minulom
roku
inšpektori
práce
a úrady práce právoplatne
uložili 737 pokút v celkovej sume 3,37 milióna eur.
V roku 2019 to bolo 817 pokút v celkovej čiastke 3,65
milióna eur.
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CAVO AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
– Výroba automobilových dielov. Výrobný sektor. Časti a súčasti motorových vozidiel.
– Prenájom a lízing zariadení,
– Všeobecné automobilové opravovne

AIR INTERNATIONAL
Spoločnosť Air International Thermal Systems (AITS) je celosvetovo vedúcim TIER1
dodávateľom vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), chladenia hnacích motorov
(PTC) a elektrických a hybridných systémov riadenia tepla pre automobilový priemysel.

Cavo Automotive Slovakia sro sa nachádza v Nitre na Slovensku a je súčasťou odvetvia
výroby automobilových dielov. Cavo Automotive Slovakia sro má v tomto mieste 106
zamestnancov a dosahuje tržby 4,64 milióna dolárov (USD).

Prvý výrobný závod v Európe je na Slovensku a vznikol “na zelenej lúke” v Nitre
v priemyselnom parku Nitra- Sever a je zameraný na výrobu klimatizácií do automobilov.
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Kunková

Hornbach v Nitre postaví slovenská firma
Hobbymarket Hornbach, ktorý vyrastie v Priemyselnom parku Nitra-Sever, stavia
popredná slovenská stavebná spoločnosť HSF System SK. Dokončenie obchodného centra
je v pláne vo februári 2022. Developerom je spoločnosť Atrios v spolupráci s Nitra Invest.

Spoločnosť HSF System SK
sa postupne usadila na horných priečkach stavebných
rebríčkov a hodnotení. V súčasnosti patrí medzi 15 najväčších stavebných firiem
na Slovensku. V roku 2020
oslávila spoločnosť 10. výročie pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu.
„Veľmi pozitívne hodnotím
vstup do roka 2021, v ktorom
už máme rozpracovaných
niekoľko zaujímavých projektov. Pozitívne tiež vnímam
celkový vývoj v slovenskom
stavebníctve, hlavne v oblastiach logistika, retail alebo výroba, kde investori posilňujú ich výrobné a trhové
kapacity,“ hovorí Tomáš
Kosa, konateľ spoločnosti
HSF System SK.
Úspešné pôsobenie spoločnosti HSF System SK v tuzemskom stavebníctve podčiarkujú každoročné nárasty
objemov tržieb, prestížne
zákazky doma i v zahraničí
a stabilný tím zamestnancov. Ako generálny dodá-

HSF System SK – ocenenie
zo súťaží:
2020 - BigSee Architecture
Award (vlastné sídlo Antracit
Point, Žilina, generálny dodávateľ)
2019 - Cena ARCH – cena za
architektúru, 1. miesto (sídlo
firmy GA Drilling, Bratislava,
generálny dodávateľ)
2018 - Cena Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR,
finálový shortlist (Rozhľadňa
na Dubni, Žilina, generálny
dodávateľ)

HSF System SK – profil
spoločnosti:

vateľ stavby realizovala
firma HSF System SK napríklad projekty pre Volkswagen, priemyselné parky Erste Group Immorent alebo
Hornbach v Prešove a teraz
v Nitre.
Obchodné centrum Hornbach bude situované na

južnej hranici priemyselného parku Nitra-Sever. Zastavané plochy tvoria dohromady viac ako 17 tisíc m2
a spevnené plochy viac ako
18 tisíc m2. Hornbach v Nitre
má byť dokončený vo februári 2022 a malo by v ňom
byť zamestnaných asi osem
desiatok ľudí.

„Medzi
hlavné
výhody
tejto lokality patrí výborná dostupnosť a dopravná
obslužnosť, a to tiež vďaka
novo vybudovanej miestnej
komunikácii,“ uviedol Vladimír Jakša, konateľ spoločnosti Atrios, ktorá je developerom projektu.

Spoločnosť HSF System SK
je spoľahlivým generálnym
dodávateľom stavieb od
roku 2010. Zaisťuje projekčné
práce a inžiniersku činnosť.
Zaoberá sa developerskými
aktivitami. Realizuje kompletné strešné a fasádne
opláštenie moderných administratívnych,
komerčných a priemyselných objektov vrátane ich rekonštrukcií.
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