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ako vlani na 19. augusta, čo je však o deväť dní neskôr ako v roku 2015.
(Zdroj: Pravda)

DPB obmení vozový park za takmer 28 mil. €

Medziročná miera inflácie stúpla o 3 %

Dopravný podnik Bratislava (DPB) výrazne obmení svoj vozový park.
Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste vyhlásil
tender na nákup 81 kĺbových autobusov a štyroch minibusov. Celková
odhadovaná cena tejto zákazky je 26 805 000 € bez DPH. V prípade tendra
na minibusy je predpokladaná hodnota 915 408 € bez DPH. (Zdroj: TASR)

ŽSR investujú do rekonštrukcie v Košiciach 15,1 mil. €
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú na železničnej stanici v
Košiciach zrekonštruovať nástupištia a koľaje za predpokladanú cenu
15,1 mil. € bez DPH. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nitrianska správa a údržba ciest investuje 1 mil. €
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. chce na zimnú a letnú údržbu
komunikácií nakúpiť 25 kusov techniky k podvozkom dvoch typov vozidiel
Mercedes-Benz. Predpokladá na to vynaložiť za šesť mesiacov predbežne
viac ako 1 mil. € bez DPH. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma Labonte s.r.o. dostala pokutu za čiernu stavbu
Mesto Piešťany uložilo pokutu nitrianskej spoločnosti Labonte, s. r. o. za
porušenie ustanovení stavebného zákona. Sumu 150 000 € musí zaplatiť
za to, že v chránenej vtáčej oblasti na vodnej nádrži Sĺňava v Ratnovskej
zátoke postavila pred tohtoročnou letnou sezónou bez príslušných
povolení viacero objektov a nerešpektovala opakované výzvy mesta na
zastavenie prác. (Zdroj: TASR)

Firma Progress Trading prevezme časť aktív firmy Oktan
Spoločnosť Progress Trading prevezme časť aktív firmy Oktan, transakciu
odobril Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Spoločnosť Progress Trading sa
zaoberá výrobou, nákupom a predajom pohonných látok. Oktan na
Slovensku prevádzkuje čerpacie stanice. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

PMÚ SR schválil koncentráciu Axasoft a Arca Investments

V júli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom
spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %. Informoval o tom Štatistický
úrad SR. Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného
harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných
12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v júli
2019 hodnotu 2,5 %. (Zdroj: TASR)

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny klesol
Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v júni 2019 v
porovnaní s májom znížil, keďže prebytok zahraničného obchodu, služieb
aj finančné príjmy klesli. Informovala o tom Európska centrálna banka
(ECB). Podľa ECB prebytok bežného účtu po očistení od sezónnych
vplyvov v júni tohto roka klesol na 18 mld. € z 30 mld. € v máji. Bežný účet
platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej
obchodnej aktivity. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

ZAHRANIČIE
Airbnb zaznamenal v 1. štvrťroku nárast rezervácií
Americká platforma Airbnb na zdieľanie bývania zaznamenala
v 1. štvrťroku 2019 nárast hodnoty rezervovaných pobytov o 31 %
na 9,4 mld. $. Platforma plánuje svoj vstup na burzu. Spoločnosť so sídlom
v San Franciscu oznámila, že v 1. kvartáli si cez ňu klienti rezervovali
91 miliónov prenocovaní. (Zdroj: TASR)

Tesla sa snaží oživiť produkciu dcérskej firmy SolarCity
Americký výrobca elektromobilov Tesla sa snaží oživiť produkciu dcérskej
firmy SolarCity tým, že chce umožniť, aby si spotrebitelia solárne systémy
pre obytné domy nekupovali ale prenajímali. Tesla ponúka cenu za
prenájom od 50 $ mesačne. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, ktorá spočíva v
nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti Arca Investments,
a.s. nad firmou Axasoft, a. s.. Axasoft sa zameriava na poskytovanie
softvérových riešení pre finančné inštitúcie, verejnú správu a súkromný
sektor. Arca Investments je holdingová spoločnosť vykonávajúca správu a
údržbu obchodných podielov v spoločnostiach skupiny. (Zdroj: SME)

Amazon zvýšil poplatky pre francúzske firmy

ŽSR zvyšujú prostriedky na údržbu a opravy tratí

Bundesbank naznačuje, že nemecká ekonomika je v recesii

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za posledné roky kontinuálne
zvyšovali objem prostriedkov do údržby a opráv tratí a infraštruktúry. V
roku 2016 investovali do údržby a opráv tratí a infraštruktúry 65 mil. €, v
roku 2017 takmer 78 mil. €, v roku 2018 už 82 mil. € a za prvých sedem
mesiacov tohto roka 43 mil. €. (Zdroj: TASR)

Informačný systém za 6,1 mil. € bude zbierať zdravotnícke dáta
Dáta z oblasti zdravotníctva bude zbierať a analyzovať nový informačný
systém. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
zverejnil výzvu na národný projekt s názvom Implementácia a integrácia
podporného informačného systému. Počíta s nákladmi vo výške viac ako
6,1 mil. €. Projekt nadväzuje na národný projekt Transformácia
vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii
Ministerstva zdravotníctva SR. (Zdroj: TASR)

Rezort zdravotníctva chce od štátu viac peňazí
V zdravotníctve by na budúci rok malo byť predbežne viac ako 5,47 mld. €.
Ministerstvo zdravotníctva však chce, aby dal štát na zdravotníctvo o
438 mil. € viac, a to najmä cez platbu za svojich poistencov, ktorými sú
napríklad dôchodcovia či deti. (Zdroj: TASR)

Zamestnanec pracoval na dane tento rok 228 dní
Celkové daňové bremeno dosiahlo v minulom roku vo vzťahu k priemernej
mzde 62,5 %. Zamestnanec pracoval na zaplatenie všetkých daní vyše
228 dní v roku a až následne začal zarábať iba pre seba a svoju rodinu. V
tomto roku pripadol deň daňového odbremenenia na Slovensku rovnako
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Americký online predajca Amazon zvyšuje poplatky pre tisícky malých a
stredných francúzskych firiem o 3 % v reakcii na novú digitálnu daň, ktorej
schválenie presadila francúzska vláda. Cieľom digitálnej dane, ktorú
francúzsky parlament odobril v júli, je vyrovnať podmienky medzi veľkými
technologickými spoločnosťami a miestnymi podnikmi. (Zdroj: SME)
Nemecká ekonomika by mohla v lete opäť klesnúť, keďže priemyselná
produkcia sa znižuje pre nedostatok nových objednávok. Uviedla to v
pondelok centrálna banka Bundesbank vo svojej správe, ktorá naznačuje,
že najväčšia ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie sa prepadla do
recesie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Pravdepodobnosť bankrotu Argentíny sa zvyšuje
Náklady na poistenie argentínskeho dlhu v pondelok opäť stúpli.
Dôvodom bolo vyhlásenie opozičného lídra Alberta Fernándeza, že krajina
by mala znovu prerokovať dohodu o pôžičke s Medzinárodným menovým
fondom (MMF). Fernández vyhlásil, že Argentína nedokáže za aktuálnych
podmienok splácať úver od MMF. (Zdroj: TASR)

USA odmietli obavy zo spomalenia rastu ekonomiky
Prezident USA Trump a ďalší vysokí predstavitelia USA odmietli obavy, že
rast americkej ekonomicky slabne. Vyhlásili, že napriek nestabilnému
týždňu na svetových dlhopisových trhoch vidia len malé riziko recesie.
Trvajú tiež na tom, že obchodná vojna s Čínou nespôsobila USA žiadne
škody. Trump uviedol, že zatiaľ čo Čína je pripravená dospieť k dohode, on
sám ešte nie je pripravený. (Zdroj: TASR)

Japonský export klesol v júli medziročne o 1,6 %
Vývoz z Japonska aj v júli klesol, už ôsmy mesiac po sebe. Prispel k tomu
najmä nižší vývoz autokomponentov aj strojov na výrobu čipov. To odráža
spomalenie čínskej aj ďalších ázijských ekonomík. Japonsko tak vykázalo
obchodný schodok 249,6 mld. JPY. (Zdroj: TASR)
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