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Deň daňovej slobody pripadol tento rok na 27. máj

Skupina Budamar investovala do vozového parku 20 mil. €
Približne 20 mil. € investovala skupina Budamar Group do nákupu rušňov,
čím podstatne zmodernizovala svoj vozový park. Doteraz si skupina, do
ktorej portfólia sa radia Lokorail, Central Railways a Inter Cargo, ako aj
Slovenská plavba a prístavy, Bulk Transshipment Slovakia či ŽOS Vrútky a
Tatravagónka, rušne prenajímala. (Zdroj: TASR)

Slovenské elektrárne dodajú elektrinu pre české ministerstvo
Slovenské elektrárne prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti
Slovenské elektrárne Česká republika budú dodávať elektrinu českému
ministerstvu obrany. Firma bola úspešná v elektronickej aukcii. Za
dodávku elektriny zinkasuje slovenský podnik v rokoch 2020 a 2021
takmer 14 mil. €. (Zdroj: SME)

Ftp Slovakia chce zdvojnásobiť počet zamestnancov
Firma Fpt Slovakia v Košiciach zamestnáva 250 IT špecialistov. Do roku
2022 ich chce prijať ďalších 250. Na slovenský IT trh firma vstúpila v roku
2014 ako prvý ázijský investor vo východoslovenskom regióne. Jej
materská spoločnosť FPT Software je najväčším vientamským vývojárom
softvéru. Za päť rokov Fpt Slovakia získala zákazníkov z ôsmich krajín
sveta. Celkový vlaňajší obrat firmy predstavoval 12 mil. €. (Zdroj: TASR)

Nitra Invest postaví pre Hornbach novú prevádzku v Nitre
Prevádzkovateľ supermarketov so stavebným a záhradným sortimentom
Hornbach má na Slovensku zatiaľ tri predajne - dve v Bratislave a jednu v
Košiciach. Nová prevádzka vyrastie na okraji Priemyselného parku Nitra –
Sever. Hornbach je súčasťou investičného zámeru Pantera Business
District, ktorý pripravuje spoločnosť Nitra Invest. Hornbach plánuje
otvoriť v prvom kvartáli budúceho roka. (Zdroj: SME)

HC Slovan Bratislava dlhuje mestu viac ako 1 mil. €
HC Slovan Bratislava dlhuje mestskej organizácii Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení Bratislavy. K 19. februáru bol dlh vo výške
978 069 €. Podľa posledných informácií dlh presiahol už 1 mil. €. V apríli
avizovaný nový investor klubu "nevyšiel", s mestom chce preto rokovať.
(Zdroj: www.aktuality.sk)

DPB kúpi ojazdené autobusy za 132 tisíc €
Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil obstarávanie na nákup
12 ojazdených kĺbových autobusov. Chce tak zvýšiť kapacitu kĺbových
autobusov počas výluky električkovej dopravy na Karlovesko –
dúbravskej radiále. Odhadovaná kúpna cena všetkých 12 kusov
autobusov je zhruba 132 300 € bez DPH. (Zdroj: Webnoviny)

PPA vyplatila vlani poľnohospodárom 578 mil. €
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila do konca roku 2018
žiadateľom 730 mil. € v priamych platbách a vo vyplatených žiadostiach o
platbu na projekty spracovala a skontrolovala najväčší počet žiadostí. V
oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov vyplatila 578 mil. €, čo je
medziročný nárast o 8 %. (Zdroj: TASR)

Slovenská správa ciest rozhodne, ktoré cesty sa opravia
Najväčší tender na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy sa začína v týchto
dňoch. Za štyri roky sa opravia stovky kilometrov ciest. Na cesty prvej
triedy bolo zabezpečených 200 mil. € nad rámec rozpočtu na obdobie
štyroch rokov. O najakútnejších úsekoch bude rozhodovať Slovenská
správa ciest. (Zdroj: Trend)

Od júla sa sprísnia podmienky pre úvery na bývanie
Od júla vstúpi do platnosti posledná fáza sprísňovania úverov na bývanie
zo strany Národnej banky Slovenska. Klesne podiel výnimiek, ktorým
banky budú môcť odsúhlasiť vyšší úver. Takisto sa obmedzí podiel
hypoték v rozmedzí 80 až 90 % ceny bytu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

KOZ žiada vládu, aby znížila daň z príjmov
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) žiada vládu, aby pracujúcim
ľuďom znížila dane z príjmov. Viceprezidentka KOZ odporúča výpadok
daní z príjmov vykryť oveľa radikálnejším progresívnym zdaňovaním
vysokopríjmových skupín, zvyšovaním ekologických daní, či zavedením
dane z luxusu. (Zdroj: SME)
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Deň daňovej slobody sa oproti minulému roku o dva dni posunul, na
27. máj. Daňovníci odpracovali 146 dní, kým splatili svoj účet za chod
štátu. Podľa analytikov sa pod posunom podpísal najmä rast verejných
výdavkov. Vláda pri zostavovaní rozpočtu rátala s rastom HDP o 4,5 %, no
aktuálne odhady sú nižšie. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Napriek zrušeniu osobitného odvodu ceny potravín rastú
Obchodníci argumentujú tým, že vzrástli ceny energií, minimálna mzda a
príplatky za prácu v noci, vo sviatky a cez víkendy. Negatívny vplyv na
cenotvorbu môže mať aj zavedenie rekreačných poukazov a nový zákon o
neprimeraných podmienkach, ktorý nadobudol účinnosť od 1. mája.
(Zdroj: SME)

Tripartita schválila novelu zákona o dani z príjmov
Novela zavádza viacero výhod pre malých podnikateľov a živnostníkov.
Malí podnikatelia si budú môcť uplatniť celú daňovú stratu už v
nasledujúcom roku. Novela prináša aj ďalšie novinky, napríklad zvýšenie
takzvaného superodpočtu nákladov, oslobodenie nepeňažných benefitov
zamestnanca do výšky 500 eur ročne od daní a odvodov, alebo rýchlejšie
odpisovanie elektromobilov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Americký prezident verí v obchodnú dohodu s Japonskom
Americký prezident Donald Trump dúfa, že čoskoro oznámi obchodnú
dohodu s Japonskom. Trump uviedol, že sa počas svojej návštevy
Japonska snaží odstrániť obchodné bariéry, aby americký export mal
férové podmienky v krajine. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Taliansko môže od EÚ dostať pokutu 3,5 mld. €
Európska komisia pravdepodobne spustí 5. júna disciplinárne konanie
voči Taliansku. Dôvodom je neustále rastúci verejný dlh. Taliansko môže
podľa agentúry Bloomberg skončiť s pokutou vo výške 3,5 mld. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pre nemecké firmy je Čína dôveryhodnejšia ako USA
Podľa aktuálneho prieskumu malé a stredné podniky v Nemecku
považujú v súčasnosti Čínu za dôveryhodnejšieho obchodného partnera
než Spojené štáty alebo Britániu. (Zdroj: TASR)

Produkcia ocele v apríli vzrástla medziročne o 6,4 %
Podľa World Steel Association dosiahla v apríli tohto roku celosvetová
produkcia ocele 156,7 mil. ton. V porovnaní s aprílom minulého roka to
predstavuje rast o 6,4 %. Najvýraznejší rast zaznamenala Čína, ktorá je aj
najväčším producentom a zároveň spotrebiteľom ocele na svete. V apríli
dosiahla produkcia v tejto krajine 85 miliónov ton, čo medziročne
znamená rast o 12,7 %. (Zdroj: TASR)

Kazachstan pozastavil dodávku uhlia a plynu na Ukrajinu
Kazašská štátna železničná spoločnosť KTZ pozastavila dodávku uhlia a
skvapalneného ropného plynu na Ukrajinu po tom, ako Rusko, ktoré je
tranzitnou krajinou, vývoz týchto produktov zo svojho územia zakázalo.
(Zdroj: SME)

Fiat Chrysler navrhol Renaultu fúziu
Fiat Chrysler predložil francúzskej automobilke Renault nezáväznú
ponuku na zlúčenie. V novom koncerne, ktorý by bol kótovaný na burzách
v Paríži, New Yorku a Miláne, by mali obe automobilky po 50 %. Zlúčenie
by mohlo posilniť Renault a generovať pridanú hodnotu pre alianciu
medzi Renaultom a japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi.
(Zdroj: Trend)

VW rokuje so švédskym Northvoltom o batériách
Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) zintenzívňuje
rozhovory so švédskym startupom Northvolt o plánoch na spoločnú
produkciu batériových článkov v Salzgitteri, v blízkosti jeho centrály v
Dolnom Sasku. Volkswagen sa začiatkom tohto mesiaca zaviazal, že na
projekt vynaloží 1 mld. €. Výška sumy bude závisieť od určitých
ekonomických podmienok, ako je napríklad dotovaná elektrina.
(Zdroj: TASR)
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