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Výstavba NTC v Košiciach sa predražila

Vznikla Slovenská batériová aliancia
Slovenská batériová aliancia bude pôsobiť v oblasti budovania a podpory
inovatívneho batériového ekosystému na Slovensku. Zakladajúcimi
členmi sú IPM, s. r. o., InoBat, j. s. a., A.EN Slovensko, s. r. o., MSM Holding,
s. r. o., GreenWay Infrastructure, s. r. o., Sovnaft, a. s., Matador
Holding, a. s., Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV a
Technická univerzita v Košiciach. Hodnota trhu s batériami podľa
odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 mld. € a bude
rýchlo rásť. (Zdroj: TASR)

Apple Pay prichádza na slovenský trh
Apple Pay bude fungovať na princípe priloženia alebo priblíženia telefónu
alebo hodiniek k terminálu. Medzi prvými poskytovateľmi bude Slovenská
sporiteľňa, Tatra banka, J&T Banka a mBank. O pár dní neskôr, by sa mali
zapojiť Poštová banka a 365.bank. Prekvapivo, VÚB Banka zavedie tieto
platby až neskôr v tomto roku. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Metrostav začal s rekonštrukciou Gabčíkova
Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr VDG je
spolufinancovaný z fondov EÚ a patrí k najväčším riečnym dopravným
projektom v EÚ. Grant predstavuje krytie vo výške 122,96 mil. €.
Generálnym dodávateľom prác je spoločnosť Metrostav, externý stavebný
dozor zabezpečí Združenie VDG - Plavebné komory, zastúpené
spoločnosťou Dopravoprojekt. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Projekt slovenského mrakodrapu dostal zelenú
Okresný úrad Bratislava zamietol odvolania voči projektu Eurovea 2, ktorý
realizuje developer J&T Real Estate. Potvrdil tak územné rozhodnutie
miestneho stavebného úradu. Existujúci komplex Eurovea a jeho
rozšírenie o druhú fázu Eurovea 2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte
Eurovea city. Súčasťou je aj návrh developera vybudovať nový centrálny
električkový okruh. (Zdroj: Hospodárske noviny)

DPMP zvýši zamestnancom platy
Vedenie Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) sa s odborármi
dohodlo na navýšení tarifnej mzdy zamestnancov o 0,40 € na hodinu s
platnosťou od 1. júna. Odborári preto plánujú zrušiť štrajkovú pohotovosť.
(Zdroj: Pravda)

Eustream začal na novom plynovode so zváracími prácami

Na nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v súvislosti so
stavbou Národného tenisového centra (NTC) Košice upozornil primátor.
Výstavba NTC mala stáť pôvodne 15 mil. €. Na základe memoranda mala
60 % finančného krytia zabezpečiť vláda a po 20 % Slovenský tenisový
zväz aj mesto Košice. Celkové náklady na výstavbu sa zvýšili na sumu
takmer 30 mil. €. Spôsobilo to pretransformovanie centrálneho
tenisového dvorca na multifunkčnú arénu pre 5 000 divákov s dvoma
tréningovými halami. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
BoE chce finančnú platformu pre malé a stredné podniky
Britská centrálna banka Bank of England (BoE) vytvorí novú platformu,
ktorá má malým a stredným podnikom (MaSP) uľahčiť prístup k pôžičkám.
Guvernér BoE Mark Carney oznámil, že mieni spustiť konzultácie o vývoji
otvorenej platformy, ktorá by mala zatvoriť finančnú medzeru pre MaSP v
objeme 22 mld. £. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Walmart zaplatí pokutu 138 mil. $
Americký obchodný reťazec Walmart súhlasil so zaplatením pokuty
138 mil. $ pre obvinenie, že jeho brazílska dcéra WMT Brasilia zaplatila viac
než 500 tis. $ sprostredkovateľke s prezývkou "Kúzelníčka" za vyriešenie
problémov s povoleniami. Podľa mimosúdnej dohody sa Walmart
pokutou vyhol trestnému vyšetrovaniu. (Zdroj: TASR)

Clá USA na čínsky tovar ohrozia Apple
Apple je najväčším americkým daňovým poplatníkom a vlani sľúbil, že v
priebehu piatich rokov priamo prispeje do ekonomiky USA sumou viac než
350 mld. $. Washington by podľa Apple nemal pokračovať v snahe zaviesť
až 25 % clá na čínsky tovar v hodnote 300 mld. $. V dôsledku ciel by bol
nútený znížiť tieto príspevky, čím by uvoľnil trh pre jeho konkurentov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Airbus získal objednávky na 363 lietadiel
Európsky výrobca lietadiel Airbus na leteckom veľtrhu v Le Bourget pri
Paríži jasne prevýšil svojho amerického rivala Boeing, ktorý sa nachádza v
kríze. Airbus na najväčšom leteckom veľtrhu na svete získal celkovo nové
objednávky a predbežné objednávky na 363 lietadiel. (Zdroj: TASR)

Harley-Davidson bude spolupracovať s výrobcom Qianjiang

Výstavba prepojovacieho slovensko-poľského plynovodu vstúpila do
novej fázy. Na slovenskej strane je za výstavbu plynovodu zodpovedná
spoločnosť Eustream, na poľskej strane firma Gaz-System. Plynovod by
mal byť postavený zhruba o dva roky. Slovensko-poľský plynovod vyjde
slovenskú stranu na vyše 100 mil. €. (Zdroj: SME)

Americký výrobca motocyklov Harley-Davidson pokračuje vo svojich
plánoch expanzie na zahraničných trhoch. Oznámil partnerstvo s čínskou
spoločnosťou Qianjiang Motorcycle Company napriek pokračujúcej
obchodnej vojne medzi Pekingom a Washingtonom a nesúhlasu
prezidenta Donalda Trumpa so zvyšovaním produkcie firmy v zahraničí.
(Zdroj: TASR)

NDS chce poistku pre členov vedenia

Čína zlepší podmienky pre domáce kótované spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na
predkladanie ponúk poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
vedenia. Za poskytnutie týchto služieb predpokladá uhradiť 1,38 mil. € bez
DPH počas štyroch rokov. (Zdroj: SME)

Firmy žiadajú štát o vrátenie tisícov eur
Desiatky firiem sa v uplynulých mesiacoch obrátili na finančnú správu so
žiadosťou o vrátenie nezákonne zaplatenej emisnej dane z roku 2011.
Medzi nimi aj košický U. S. Steel či štátna Bratislavská teplárenská.
Oceliarsky gigant z Košíc žiadal vyplatiť späť takmer desať mil. €. Štátna
tepláreň z Bratislavy bezmála 700-tisíc €. (Zdroj: TREND)

Nezamestnanosť v máji klesla na historické minimum
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji klesla na 4,88 %,
dosiahla tak nové minimá od vzniku štátu v roku 1993. Oproti aprílu, keď
bola nezamestnanosť 4,90 %, sa situácia na slovenskom trhu práce
zlepšila len mierne. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu
uchádzačov o zamestnanie dosiahla v máji 6 %. (Zdroj: Pravda)
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Čínska regulačná komisia pre cenné papiere vydala návrh pravidiel, ktoré
zrušia požiadavky na ziskovosť pri fúziách a akvizíciách kótovaných
spoločností. Ide o súčasť snahy napomôcť reštrukturalizácii firiem v
prostredí spomaľujúceho sa hospodárstva. Komisia zvýši pre kótované
spoločnosti aj možnosti financovania s cieľom pomôcť zlepšiť hotovostný
tok a povzbudiť technologické a strategické firmy k reštrukturalizácii.
(Zdroj: TASR)

V Družbe sa opäť objavila kontaminovaná ropa
Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť uviedol, že v sekcii ropovodu
Družba vedúcej z Bieloruska do Poľska bola opätovne zaznamenaná
kontaminácia ropy. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

BoJ nezmenila nastavenie menovej politiky
Menový výbor Bank of Japan (BoJ) v súlade s očakávaniami ponechal
kľúčovú sadzbu v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Cieľom negatívneho
úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a
podporili tak investície a rast hospodárstva. Úroky by mali zostať na veľmi
nízkej úrovni minimálne do jari 2020. (Zdroj: SME)

Copyright © 2019 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS)

