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Zastavme korupciu podala podnety na obstarávania
Nadácia Zastavme korupciu podala tri podnety za viac ako 430 miliónov
eur na obstarávania, v ktorých štát vyberal dodávateľov stavebných prác
do Strategického parku Jaguar Land Rover pri Nitre. Postup pri firmách
Strabag a Doprastav by mal podľa nadácie preskúmať Úrad pre verejné
obstarávanie. (Zdroj: TASR)

Bankovým klientom chodia podvodné maily
Klientom aj neklientom bánk zasielajú útočníci podvodné e-maily.
Bankári vystríhajú, aby klienti v maili na nič neklikali a neprihlasovali sa
do falošného internetbankingu. Prihlásenie je možné štandardne cez
internetovú stránku. (Zdroj: TASR)

Mubea postaví v Kežmarku nový závod

Spoločnosť Mubea Engineering AG podpísala zmluvu s mestom Kežmarok
o odpredaji pozemkov za jeden milión eur. V priemyselnom parku
postupne firma vytvorí 500 pracovných miest. Závod sa bude venovať
výrobe automobilových a náhradných dielov. V meste súčasne vznikne aj
inžinierske centrum a centrum na náhradné diely. Výška investície je 51
miliónov eur, štát na ňu prispeje sumou 15 miliónov eur. (Zdroj: SIMS)

Súd zamietol žalobu firmy ťažiacu zlato v Detve

Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu spoločnosti Mining Gold na
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Týkala sa dlhoročnej kauzy o
určenie dobývacieho priestoru ťažby zlata v Detve. (Zdroj: TASR)

V4 chce zjednodušené čerpanie eurofondov
Krajiny Vyšehradskej štvorky spolu s Chorvátskom a Bulharskom žiadajú
od Európskej komisie čo najväčšie zjednodušenie pravidiel čerpania
európskych prostriedkov. (Zdroj: TASR)

Lídrom v chove oviec je okres Považská Bystrica
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ZAHRANIČIE
Clá USA spôsobili nárast dovozu ocele do EÚ
Dovoz ocele do Európy sa prudko zvýšil v dôsledku ciel zavedených
Spojenými štátmi. To ohrozuje európskych oceliarov, keďže rast dopytu v
Európe sa spomaľuje. Oceľ z Turecka, na ktorú platí pri dovoze clo vo výške
50 percent, je už v USA nepredajná. (Zdroj: TASR)

Čína mala najhorší štvrťrok od krízy
Čínska ekonomika za tretí kvartál tohto roka narástla o 6,5 percenta, čo je
najmenej od roku 2009. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Český výrobca oblekov ide do konkurzu
Prostejovská spoločnosť Vespa pôsobí v textilnom priemysle a venuje sa
najmä výrobe pánskej konfekcie. Pre dlhy na seba podala insolvenčný
návrh. O prácu príde približne sto zamestnancov, ktorým spoločnosť
dlhuje mzdy. (Zdroj: iDnes)

Americká lotéria má rekord
Výherca si v americkej lotérii Mega Millions odniesol jackpot 1,5 miliardy
dolárov. Takmer polovicu však musí zaplatiť štátu ako daň z výhry.
(Zdroj: iDnes)

Saudská Arábia podpísala investičné zmluvy za miliardy
Saudská Arábia podpísala na investičnej konferencii v Rijáde 25
investičných dohôd v hodnote 50 miliárd dolárov. Časť účastníkov
návštevu konferencie odrieklo pre vraždu saudskoarabského opozičného
novinára. (Zdroj: ČTK)

Pre brexit zvažujú Briti dovoz na lodiach
V prípade tvrdého brexitu a možného zablokovania cestného priechodu
medzi Francúzskom a Britániou by potrebné potraviny a lieky vozili do
krajiny charterové lode. (Zdroj: Pravda)

Okres si už štvrtý rok po sebe drží prvenstvo. V Trenčianskom
samosprávnom kraji chovali v minulom roku 34 213 kusov oviec.
Medziročne klesol počet oviec v kraji o 2 percentá. Počet oviec v kraji bol
v roku 2017 najvyšší spomedzi krajov západného Slovenska. Informácie
zverejnil štatistický úrad. (Zdroj: TASR)

Riksbank ponechala úrokové sadzby nezmenené

Vznikli Spoločné odbory Slovenska

Novým šéfom Fordu pre Čínu sa stane Anning Chen. Doteraz pôsobil ako
riaditeľ čínskej Chery Automobile. Americká automobilka Ford verí, že
nový šéf zastaví pokles predaja na najväčšom automobilovom trhu na
svete. (Zdroj: TASR)

Novú odborovú konfederáciu pod názvom Spoločné odbory Slovenska
založilo päť odborových organizácií. Cieľom je vzájomná podpora,
koordinácia a pomoc pri ochrane mzdových, pracovných a sociálnych
záujmov zamestnanca. (Zdroj: TASR)

Slovensko dostane z eurofondov 12 miliárd eur
Slovensko bude mať v rokoch 2021 až 2027 k dispozícii 12 miliárd eur vo
voľných cenách. Na jedného občana je to 310 eur, čo je druhá najvyššia
suma v Európskej únii. (Zdroj: SME)

SP odviedla do druhého piliera doteraz 8,47 mld. eur

Od zavedenia 2. piliera do konca septembra tohto roku odviedla Sociálna
poisťovňa dôchodcovským správcovským spoločnostiam povinné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej výške 8,47 miliardy
eur. Odvod za rok 2017 dosiahol 482 miliónov eur, čo predstavovalo v
danom období mesačne 43,7 milióna eur. (Zdroj: SME)

Slovensko.Digital chce zjednodušiť podnikanie
Občianske združenie Slovensko.Digital žiada štátne inštitúcie o
sprístupnenie štátnych IT systémov pre verejnosť aj prostredníctvom
technických aplikačných rozhraní (tzv. Open API/Otvorené API). Podľa
združenia to uľahčí a zjednoduší život nielen podnikateľom. (Zdroj: SME)

Reštaurácie budú povinné darovať prebytky
Potravinové prebytky z reštaurácií a supermarketov pôjdu na charitu.
Tento postup si vyžiada materiálnu aj finančnú pomoc štátu. Rezort
hospodárstva zatiaľ o nej neuvažuje. (Zdroj: Denník N)
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Švédska centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej
úrovni, čo znamená v zápornom pásme. V platnosti ponechala aj
doterajšiu prognózu zvyšovania úrokových sadzieb. (Zdroj: TASR)

Nový šéf Fordu v Číne má zastaviť pokles predaja

Barclays zaznamenala nárast zisku

Aj napriek neistote spojenej s brexitom zaznamenala britská banka
Barclays v treťom kvartáli 2018 nárast zisku. Ten stúpol na 1,46 miliardy
libier. (Zdroj: TASR)

Zisk Iberdroly za deväť mesiacov klesol
Španielsky energetický koncern Iberdrola vykázal zisk za deväť mesiacov
nižší o 13,5 percenta. Dôvodom sú mimoriadne položky spojené s fúziou s
firmou Siemens-Gamesa a reorganizáciou v Brazílii. Čistý zisk tak klesol na
2,09 miliardy eur z 2,42 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
(Zdroj: TASR)

Pivu Heineken sa darí aj v Južnej Afrike
Holandský pivovarnícky koncern Heineken je druhý najväčší výrobca piva
na svete. Za prvých deväť mesiacov zaznamenal zisk 1,61 miliardy eur. Pod
tento výsledok sa podpísal silný rast predaja v Brazílii, Mexiku, Vietname a
Južnej Afrike.(Zdroj: TASR)

Francúzsko chce vyššie zdanenie digitálnych koncernov
Na podnet Francúzska navrhla Európska komisia pre digitálne firmy s
globálnymi tržbami minimálne 750 miliónov eur a online obratom 50
miliónov eur daň z tržieb vo výške 3 percent.(zdroj: TASR)
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