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Do majetku NDS môžu pribudnúť viaceré pozemky
Do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by mali
pribudnúť viaceré pozemky. Ide o majetok štátu v správe Ministerstva
dopravy a výstavby SR. V celkovej výške bol takýto vklad do základného
imania ocenený na 22,88 mil. €. (Zdroj: TASR)

SARIO chce priviesť na Slovensko investície za 4 mld. €
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má ku koncu
tretieho štvrťroku rozpracovaných 53 investičných projektov v celkovom
objeme viac ako 4 mld. €. Tieto projekty majú potenciál vytvoriť vyše
13 000 nových pracovných miest. V rozpracovaných projektoch dominuje
strojársky priemysel, pričom rastie počet potenciálnych projektov v
elektromobilite. (Zdroj: Pravda)

Kia prepustila vedenie odborov
Automobilka Kia Motors Slovakia prepustila trojicu odborárskych šéfov.
Kým spoločnosť tvrdí, že výpovede dostali v súlade so zákonom,
zástupcovia zamestnancov to vidia inak. Odborári tvrdia, že za celou
"kauzou" je snaha o ich oslabenie pred blížiacim sa kolektívnym
vyjednávaním. (Zdroj: SME)

NDS zaplatí za ochranu infraštruktúry 38 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) investuje do systému analýzy
vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku zhruba
37,6 mil. € bez DPH. Zákazku na osemnásť mesiacov zadala spoločnosti
Tempest, a.s.., Bratislava cez užšiu súťaž. (Zdroj: SME)

Firma FLAMEshoes musí vrátiť štátnu pomoc
Čínska firma vyrábajúca gumenú obuv FLAMEshoes dostala v roku 2015
investičnú pomoc od štátu vo výške 4,5 mil. €. Za nedodržanie podmienok
poskytnutia pomoci však rezort hospodárstva požaduje od firmy vrátenie
viac než 1,6 mil. €. Jednou z podmienok na poskytnutia financií bolo, že
vytvorí minimálne 150 nových pracovných miest do konca roka 2015.
Podmienku sa firme nepodarilo splniť ani za štyri roky – ku koncu roka
2018 tam pracovalo 138 zamestnancov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

V kauze tendra na záchranky už koná ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v kauze výberového konania na
stanice záchrannej zdravotnej služby za 800 mil. € koná z vlastného
podnetu. Ministerstvo zdravotníctva však tiež podalo v prípade tendra
podnet, ktorým sa zaoberá Národná kriminálna agentúra. (Zdroj: TASR)

Prezidentka podpísala novelu zákona o OR
Cieľom novely je zmeniť existujúcu právnu úpravu zákona v oblasti lehôt
na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného
registra (OR) a zároveň poskytnúť súdom primeranú lehotu na vybavenie
návrhu. Novela bude účinná od 1. novembra 2019. (Zdroj: TASR)

DPH na vybrané potraviny klesne na 10 %
Vybraným potravinám sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %.
Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a
zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Novelu zákona podpísala
prezidentka SR Zuzana Čaputová. (Zdroj: TASR)

Daň pre firmy s obratom do 100 tis. € klesne
Od budúceho roka na Slovensku klesne daň z príjmu právnických osôb z
21 % na 15 %. Týka sa to všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú
obrat do 100 000 €. (Zdroj: TASR)

Príplatky by sa nemali valorizovať podľa minimálnej mzdy
Zvyšovanie príplatkov za nočnú a víkendovú prácu, ako aj počas sviatkov
by sa malo odpojiť od minimálnej mzdy. Zmeny by sa mali uskutočniť
prostredníctvom novely zákona o minimálnej mzde. (Zdroj: TASR)

Analytici: Elektromobilita je príležitosť pre firmy
Podľa analytikov masívny nástup elektromobilov, ktorý v najbližších
rokoch očakávajú, bude mať prínos nielen pre životné prostredie, ale je aj
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veľkou príležitosťou pre energetikov a slovenský priemysel. Inteligentným
nabíjaním automobilových batérií bude možné vyrovnávať výkyvy v
prenosovej sústave a slovenské firmy majú príležitosť spolupracovať na
výrobe elektromobilov, ale aj príslušenstva. (Zdroj: TASR)

Premiér: Zdravotníctvo bude dofinancované
Zdravotníctvo bude dofinancované takou sumou, ktorá bude garantovať
bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Premiér potvrdil,
že rokovania medzi ministerstvom financií, zdravotníctva, nemocnicami a
asociáciami vedú k takej sume, s ktorou budú spokojní. (Zdroj: TASR)

Farmári poškodení suchom dostali od štátu 17 mil. €
Farmári poškodení suchom z roku 2017 už majú v týchto dňoch na účtoch
finančnú podporu, čo im uľahčí štart do ďalšieho roka. Až 213
poľnohospodárov malo v roku 2017 pre extrémne sucho výpadok príjmu
na úrode až 70 % v celkovej výške 34,6 mil. €. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Briti presúvajú peniaze do Švajčiarska
Švajčiarske súkromné banky zaznamenali výrazný vzostup počtu
britských klientov, ktorí presúvajú svoje peniaze do zahraničia, aby sa
vyhli chaosu súvisiacemu s odchodom Británie z EÚ. (Zdroj: Pravda)

Maďarské maloobchodné tržby pokračovali v raste
Maloobchodné tržby v Maďarsku pokračovali v auguste v raste, tempo
rastu sa však spomalilo. Tržby v maloobchode upravené o kalendárne
vplyvy vzrástli v auguste medziročne o 5,8 % po 6,4 % raste v
predchádzajúcom mesiaci. (Zdroj: TASR)

Predaj áut v Británii klesol o 2,5 %
Predaj áut v Británii počas prvých troch kvartálov tohto roka klesol.
Dôvodom je neistota spôsobená brexitom. Počet registrácií nových áut od
januára do septembra 2019 dosiahol 1,86 milióna, čo je o 2,5 % menej ako
v rovnakom období vlani a najmenej od roku 2013. (Zdroj: TASR)

BMW pripravuje úsporný balík
BMW v rámci úsporného programu skráti pracovnú dobu a zníži plat
tisíckam vysoko kvalifikovaných zamestnancov. V prípade niektorých z
vyše 5 000 zamestnancov, ktorých sa opatrenie dotkne, to bude znamenať
zníženie platu o 10 000 eur až 14 000 eur ročne. (Zdroj: TASR)

Nelegálny softvér je aj v autách Mercedes Sprinter
Ďalší dieselový model koncernu Daimler je v podozrení, že používa
nelegálny softvér na reguláciu emisií. Podľa týždenníka Bild am Sonntag
sa podozrenie týka 260 000 dodávok Mercedes Sprinter v Európe, z čoho
100 000 sa nachádza v Nemecku. (Zdroj: TASR)

Podiel 49 % v slovinskej SŽ – Tovorni promet kúpi EPH
Po takmer trojročnom hľadaní strategického partnera pre nákladnú
divíziu slovinskej železničnej spoločnosti sa zdá, že SŽ - Tovorni promet
nakoniec strategického partnera získa. Mal by ju kúpiť český Energetický
a průmyslový holding (EPH) miliardára Daniela Křetínskeho. Hodnota
kontraktu by mala dosiahnuť 80 mil. €. (Zdroj: SME)

Koncern HP zruší až 9000 pracovných miest
Americký výrobca počítačov a tlačiarní HP ohlásil ďalšie prepúšťanie.
Zruší 7 000 až 9 000 pracovných miest. Počet zamestnancov po celom
svete by tak mal klesnúť o vyše 16 %. HP chce prepúšťaním ročne ušetriť
1 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Paypal odstúpil z projektu digitálnej libry
Platobná služba Paypal ako prvý renomovaný partner odstupuje od
plánovanej digitálnej meny sociálnej siete Facebook. Vo vyhlásení Paypal
neuviedol dôvody. (Zdroj: SME)

Banka HSBC chce zrušiť 10 tisíc pracovných miest
Nadnárodná veľkobanka HSBC chce zredukovať svoje náklady. Škrty,
ktoré plánuje jej dočasný generálny riaditeľ Noel Quinn, tak môžu viesť k
zrušeniu až 10 tisíc pracovných miest z aktuálnych 238 tisíc. (Zdroj: SME)
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