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Tiež by sa malo v tejto krajine zriadiť jeho diplomatické
zastúpenie. (Zdroj: TASR)

Povolenie na prieskum ťažby zlata v Podpoľaní zrušili
Ministerstvo životného prostredia zrušilo prvostupňové
rozhodnutie, ktorým sa určovalo prieskumné územie na
skúmanie zásob zlata v regióne Podpoľania. Toto povolenie bolo
udelené spoločnosti Mining Gold zo Stupavy. (Zdroj: TASR)
Firma Hotel Gerlach skončila v konkurze
Spoločnosť, ktorá pred časom vlastnila popradský hotel Gerlach,
sa dostala do finančných problémov. Hotel Gerlach dlží na
daniach vyše 142 tisíc €. Vyhlásenie konkurzu nemá vplyv na
fungovanie ubytovacieho zariadenia. To totiž už vlastní iná firma
– RetroTatry. Spoločnosť Hotel Gerlach už svoj daňový dlh údajne
uhradila, a preto nevidí dôvod, aby sa pokračovalo v konkurze.
(Zdroj: www.aktuality.sk)
Slovak Telekom odlišuje svoju ponuku od konkurencie
Na trhu operátorov poskytujúcich digitálnu televíziu sa Slovak
Telekom vybral cestou odlišovania svojej ponuky od konkurencie
pridávaním exkluzívnych staníc. Táto stratégia sa osvedčuje, lebo
počet zákazníkov Telekomu kontinuálne rastie. (Zdroj: Trend)
Investor Campri postaví pri Nitre novú štvrť
Novým projektom, ktorý rozšíril ponuku, je domová štvrť Kúria. V
obci Ivanka pri Nitre prinesie v dvoch etapách 24 rodinných
domov. (Zdroj: Trend)
Sodecia už vlastní v Matador Automotive 60 %
Portugalská skupina Sodecia pred rokom kúpila 30 %
v slovenskom Matador Automotive vo Vrábľoch. Teraz kupujú od
Rosinovcov ďalších 30 %. Sodecia presúva na Slovensko európsku
centrálu celej divízie pre štruktúrne dielce karosérie.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
NDS opraví D1 v okolí Trenčína a Považskej Bystrice
Údržba diaľnice D1 v pôsobnosti stredísk správy a údržby Trenčín
a Považská Bystrica počas štyroch rokov by mala stáť podľa
predpokladov 1,8 mil. € vrátane DPH. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
SE a JAVYS zaplatia viac do jadrového fondu
Slovenské elektrárne a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť budú
dotknuté nariadením od rezortu hospodárstva o zvýšení
príspevkov do Národného jadrového fondu. V najbližších troch
rokoch priplatia o 30 mil. € viac ako doteraz. Pre Slovenské
elektrárne v budúcom roku vzrastú ročné poplatky o 10 mil. €
oproti roku 2017. JAVYS bude od roku 2019 uhrádzať celkovo
4,4 mil. € ročne. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Energetické firmy zaplatili štátu vyššie dividendy
Dividendy zo štátom vlastnených podnikov vlani priniesli do
rozpočtu verejnej správy takmer 400 miliónov eur. Viac ako
polovicu tejto sumy (204 mil. €) tvoria dividendy od Slovenského
plynárenského priemyslu. (Zdroj: www.energie-portal.sk)
Slovenské firmy sú pri platbách konzervatívne
Podľa prieskumu „European Payment Practices 2018" len tretina
firiem ponúka zákazníkom, aby faktúry platili online prevodom, z
digitálnej peňaženky alebo kryptomenami. Uprednostňujú radšej
bankové prevody a spôsoby s dlhšou tradíciou a v budúcnosti to
neplánujú meniť. (Zdroj: TASR)
Slovensko a Azerbajdžan chcú zamedziť dvojitému zdaneniu
Slovensko plánuje s Azerbajdžanom uzatvoriť zmluvu o
zamedzení dvojitého zdanenia ako aj zmluvu o ochrane investícií.
www.sims.sk
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V zdravotníctve sa bude ďalej šetriť
Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií a Inštitút
zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva zverejnili druhú
Revíziu výdavkov na zdravotníctvo. Naplánovali ďalšie úspory
v zdravotníctve v objeme 139 mil. €. V súvislosti s prvou revíziou
výdavkov sa doteraz podarilo usporiť v rezorte 108 mil. € ročne.
(Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Vyjednávači dosiahli dohodu o brexite
Britská vláda potvrdila, že vyjednávači Británie a EÚ dosiahli
predbežnú
dohodu
o podmienkach
odchodu
krajiny
z európskeho bloku. Ďalší osud brexitovej dohody je teraz
predovšetkým v rukách britskej vlády, ktorá ale nie je v tejto
otázke jednotná. (Zdroj: Hospodárske noviny)
Podľa ECB nie je odolnosť bánk v EÚ uspokojivá
Odolnosť bankového sektora eurozóny nie je úplne uspokojivá a
snaha niektorých krajín o zrušenie regulácií zvyšuje riziko
nekritickej spokojnosti. Aj keď je bankový sektor odolnejší, ako
býval, Európska centrálna banka nie je so súčasnou situáciou
úplne spokojná. (Zdroj: TASR)
Vlády EÚ sa dohodli na posilnení bankového dohľadu
Séria prípadov prania špinavých peňazí v bankách vo viacerých
štátoch EÚ prinútila regulačné úrady, aby uzavreli predbežnú
dohodu o obmedzení prania špinavých peňazí posilnením
bankového dohľadu. Predbežná dohoda sa opiera o návrhy
Európskej komisie na posilnenie právomocí Európskeho úradu
pre bankovníctvo. (Zdroj: TASR)
Brexit zasiahne Česko, Poľsko a Maďarsko
Plánované vystúpenie Británie z Európskej únie a s ním spojené
potenciálne narušenia podľa štúdie ING budú mať najväčší
negatívny vplyv na výrobu áut, poľnohospodárstvo a textilný
priemysel. Tvrdo zasiahnuté budú Česko, Poľsko a Maďarsko, pre
ktoré je hrozbou pokles vývozu do Británie. (Zdroj: TASR)
OPEC znížil prognózu dopytu po rope
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) opäť znížila svoju
prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2019.
Predpokladá, že svetový dopyt na budúci rok stúpne o 1,29 mil.
barelov denne. Produkcia v krajinách mimo OPEC na budúci rok
vzrastie o 2,23 mil. barelov denne. (Zdroj: TASR)
USA chcú obmedziť výstavbu plynovodu Nord Stream 2
Americký veľvyslanec pri EÚ Gordon Sondland uviedol, že USA by
mohli podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť výstavbu
plynovodu Nord Stream 2, určeného na prepravu ruského plynu
do Európy. Najväčším podporovateľom plynovodu je Nemecko.
EÚ a viaceré jej členské štáty kritizujú projekt, lebo povedie k
zvýšeniu energetickej závislosti Európy od Ruska. (Zdroj: TASR)
Foxconn Technology Group zvýšil zisk
Foxconn, známy oficiálne ako Hon Hai Precision Industry Co.,
ktorý je najväčším dodávateľom Apple, dosiahol čistý zisk za tri
mesiace do konca septembra 24,9 miliardy nových taiwanských
dolárov (709,44 mil. €), čo predstavuje nárast o 18,3 %.
(Zdroj: TASR)
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