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spoločných projektoch. Cieľom je zvýšiť kvalitu života v mestách
a využívať inteligentné technológie. (Zdroj: TASR)

ŽSR plánujú nákup koľajníc za milióny
Železnice Slovenskej republiky nakúpia koľajnice za 17,98 milióna eur.
Zákazku zabezpečuje rakúska spoločnosť voestalpine Schienen.
(Zdroj: Denník N)

Letecká doprava je bez záujmu štátu
Pre štát bola letecká doprava za posledných 15 rokov na okraji záujmu.
Uviedol to profesor Antonín Kazda na konferencii Doprava 2018. Podľa
neho je veľkým problémom to, že ľudia nemajú možnosť cestovať
leteckou dopravou zo Slovenska. Viac ako dve tretiny z nich musia
používať letiská v zahraničí - Viedeň pre pravidelnú dopravu alebo low
cost letiská v Poľsku či v Budapešti. Kazda tvrdí, že Slovensko tak
prichádza ročne približne o 100 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Chov ošípaných ovplyvní africký mor
Slovenskí chovatelia nevedia odhadnúť, aké množstvo ošípaných budú
v budúcnosti chovať. Ani to, aké množstvo slovenského mäsa budeme
môcť ako spotrebitelia konzumovať. Podľa Zväzu chovateľov ošípaných
na Slovensku situáciu ovplyvní boj s africkým morom. (Zdroj: Webnoviny)

J&T Real Estate buduje novú štvrť pri Dunaji
Developerská spoločnosť J&T Real Estate pripravuje novú mestskú štvrť
v Bratislave s názvom Eurovea City. Časť už je vo výstavbe. Nová štvrť
zmení vzhľad hlavného mesta. Na realizácii projektu pracuje renomovaná
barcelonská architektka Beth Galí. (Zdroj: Trend)

Slovensko môže zdaniť maloobchod
Zavedenie špeciálnej dane z maloobchodu by bolo ojedinelé v rámci
Európskej únie. Podobné zdanenie majú iba v Poľsku a v Maďarsku. Štát
daň môže zaviesť len v prípade, ak pôjde o neharmonizovanú daň v rámci
EÚ, ktorá nebude vytvárať neodôvodnené zvýhodnenie istých spoločností
a nebude diskriminačná. (Zdroj: SME)

Obchodné reťazce budú platiť osobitné odvody
Osobitné odvody z čistého obratu vo výške 2,5 percenta pre obchodné
reťazce pôsobiace na Slovensku chce zaviesť SNS. Zákon predložili do
národnej rady. Týmto krokom chcú podporiť domáce poľnohospodárstvo
a potravinárstvo. (Zdroj: SME)

Podnikateľský balíček zníži byrokraciu v gastrobiznise
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo tretí antibyrokratický balíček.
Vďaka nemu sa zníži počet administratívnych úkonov pri otvorení
reštaurácie či inej prevádzky z doterajších 24 na 12. Skrátiť by sa mal aj
proces vybavovania. (Zdroj: Trend)

Delia a Lukoil pracujú na spoločnom projekte
Maloobchodná sieť potravín Delia začala v spolupráci s čerpačkami Delia
spoločný projekt. V Bratislave otvárajú prvú predajňu na čerpacej stanici
Lukoil, ktoré vlastní spoločnosť Normbenz Slovakia. Ak bude u zákazníkov
úspešná, v projekte budú pokračovať. Lukoil má na Slovensku celkovo 20
čerpacích staníc. V minulom roku dosiahli tržby 71,8 milióna eur.
Potraviny Delia vykázali tržby 7,9 milióna eur. V súčasnosti prevádzkujú 30
obchodov. Viac informácií o spoločnostiach Potraviny Delia s.r.o. a
Normbenz Slovakia s. r. o. sa dozviete na https://platforma.sims.sk
(Zdroj: SIMS)

Ceny stavebných prác šli nahor
V auguste sa medziročne zvýšili ceny za stavebné práce. V porovnaní
s minulým rokom šlo o 2,3 percenta. Ceny materiálov spotrebovávaných
v stavebníctve v auguste 2018 oproti júlu klesli o 1,1 percenta. Uviedol to
Štatistický úrad SR. (Zdroj: TASR)

Smart cities nám pomôžu vybudovať Nóri
Pri budovaní inteligentných miest (smart cities) nám pomôžu nórski
odborníci. Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub
podpísali Memorandum o spolupráci. Obe platformy už pracujú na

www.sims.sk
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Kataster nehnuteľností má dôležité zmeny
Novela o katastri nehnuteľností zaviedla od 1. októbra osobitnú lehotu na
výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní
na 5 pracovných dní. Prispieť má k rozvoju hypotekárneho trhu
a zlepšeniu podnikateľského prostredia. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Haier kúpil spoločnosť Candy
Čínsky výrobca elektroniky Haier kúpil taliansku firmu Candy. Výška
investície je 475 miliónov eur. Od kúpy očakáva svoje posilnenie na
európskom trhu. (Zdroj: Denník N)

Priemyselná výroba v Chorvátsku klesla
Počas augusta priemyselná produkcia v Chorvátsku klesla o 3,7 percenta.
Rast 3,7 percenta z predchádzajúceho mesiaca tak úplne vymazala.
Pokles je najvyšší od apríla tohto roku. Uviedol to chorvátsky štatistický
úrad. (Zdroj: TASR)

Hospodársky rast Číny sa spomalí
Výrobný sektor v Číne ovplyvňuje obchodný konflikt s USA. Podľa čínskych
analytikov v treťom kvartáli zaznamená čínska ekonomika spomalenie.
Výrobný sektor sa už počas septembra spomalil výraznejšie, než sa
očakávalo. (Zdroj: TASR)

Česi budú kontrolovať dovážané bravčové mäso
Od utorka zavádzajú v Českej republike kontrolu importérov bravčového
mäsa a výrobkov z krajín, kde sa vyskytuje africký mor. Uviedla to Štátna
veterinárna správa ČR. Infekcia sa vyskytuje napríklad v Belgicku
a v Poľsku. Krajiny sú tretím a štvrtým najväčším exportérom mäsa do
Česka. (Zdroj: TASR)

Vláda pomôže nemeckým farmárom
Majiteľov lesov odškodní štát. Lesy zničilo sucho a následne aj silné búrky.
Výšku škôd odhadli farmári na 5 miliárd eur. Suma, ktorú im vláda dá,
zatiaľ známa nie je. Ak farmári dokážu, že prírodné živly ich pripravili
o viac ako 30 percent úrody, dostanú 170 miliónov eur. (Zdroj: TASR)

Viedeň hľadá termálne pramene
Termálne pramene chce Viedeň využiť na vykurovanie budov.
V súčasnosti odborníci hľadajú zdroje pod povrchom mesta. Podľa
odhadov má energetický potenciál prameňov pod Viedňou až 60 percent
v rámci celého Rakúska. (Zdroj: TASR)

Konglomerát Thyssenkrupp sa rozdelí na dve časti
Nemecká priemyselná spoločnosť Thyssenkrupp sa rozdelí na
Thyssenkrupp Materials a Thyssenkrupp Industrials. Vyplýva to z návrhu
vedenia firmy. Cieľom je vytvoriť dve produktívnejšie firmy. Spoločnosť
vyrába širokú škálu produktov od automobilových komponentov cez
výťahy až po ponorky. (Zdroj: TASR)

Tesla musí zaplatiť pokutu 40 miliónov eur
Americká automobilka Tesla a zakladateľ Elon Musk súhlasili so
zaplatením pokuty 40 miliónov dolárov za zavádzajúce tweety na
sociálnej sieti Twitter. Musk musí tiež odísť z funkcie predsedu
predstavenstva firmy. Informoval o tom Americký úrad pre cenné papiere
a burzy, ktorý na Muska podal žalobu pre podozrenie zo zámernej
manipulácie s trhom a cennými papiermi. (Zdroj: Trend)

Bitmain Technologies chce vstúpiť na burzu
Najväčšia firma na trhu kryptomien potvrdila svoj záujem o vstup na
hongkonskú burzu cenných papierov. Spoločnosť patrí medzi
najvplyvnejšie, najuzavretejšie a najkontroverznejšie spoločnosti na trhu
kryptomien. V prvej polovici tohto roka vykázali čistý zisk 742,7 milióna
dolárov. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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