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Maloobchodných plôch pribúda

Hotel Tatran predávajú za zlomok ceny
Spoločnosť Sortec Elektronic v roku 2007 sľúbila, že hotel zmodernizuje.
S rekonštrukciou firma začala, no čoskoro ju zastavila. Odvtedy objekt
chátral. Hotel neskôr ponúkali v dražbe za 1,7 milióna eur, nebol však oň
záujem. V súčasnosti je jeho dražobná hodnota 600-tisíc eur, znalci celý
areál ohodnotili na 1,16 milióna eur. (Zdroj: TREND)

V slovenskom Amazone vznikli odbory
Zástupcovia zamestnancov logistického centra v Seredi chcú začať čo
najskôr debatu o pracovných podmienkach a mzdách. V súčasnosti
pracuje v seredských skladoch viac ako tisíc zamestnancov. Sťažujú sa
najmä na nadčasy, rozvrhy zmien a nízke platy.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Nitriansky Jaguár pohol ekonomikou
Druhý kvartál priniesol nárast investícií, ktoré boli naposledy v rovnakej
miere pred desiatimi rokmi. Medziročne sa zvýšili o dvadsať percent.
Najviac pomohli automobilky, investície tu vzrástli o 345 percent.
Dôvodom je najmä dokončovanie nitrianskej automobilky Jaguar Land
Rover. (Zdroj: TASR)

Pestovatelia začnú diskusiu o normách kvality
Slovenskí pestovatelia a obchodníci budú diskutovať o normách kvality
ovocia a zeleniny. Do debaty sa zapoja odborníci z 12 členských štátov
Schémy OECD. Venovať sa budú témam potravinového odpadu či
prípustnej tolerancii v rámci noriem kvality. (Zdroj: TASR)

Firmy dlhujú štátu a poisťovniam 3 miliardy eur
V prehľade sme zohľadnili právnické subjekty, ktoré dlhujú na daniach,
sociálnom alebo zdravotnom poistení viac ako 50-tisíc eur. Zo štatistiky
sme vylúčili oblasť zdravotníctva. Údaje sú k dátumu 31. 8. 2018. Dlh
vybraných slovenských firiem na daniach, sociálnom a zdravotnom
poistení predstavoval k 31. augustu tohto roka sumu vo výške 3,03
miliardy eur. Na daniach dlhujú tieto firmy štátu aktuálne 2,9 miliardy eur,
zdravotným poisťovniam viac ako 10 miliónov eur a na sociálnom poistení
sa suma vyšplhala na 101,6 milióna eur. (Zdroj: SIMS)

Zahraničný obchod rástol medziročne o 14,6 percenta
V júli 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6 010,4 mil. eur, pri
medziročnom raste o 14,6 percent. Saldo zahraničného obchodu bolo
aktívne v objeme 9,4 mil. eur. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

YIT získala povolenie na projekt Zwirn
S výstavbou realitného projektu Zwirn v Cvernovke začne developer YIT
Slovakia najneskôr do roka. V prvej etape pribudne 258 bytov. Výška
investície je odhadovaná na 20 miliónov eur. V minulom roku vykázala
spoločnosť tržby 46 miliónov eur. (Zdroj: SIMS)

Spoločnosť Stengl plánuje campus v podhradí
V bratislavskom podhradí pripravuje spoločnosť Stengl polyfunkčný
komplex. Projekt má pracovný názov Stengl Campus Staré podhradie.
Slúžiť má oddychu aj bývaniu. (Zdroj: TREND)

Podnikatelia sociálne siete využívajú málo
Iba 35 percent slovenských podnikateľov v minulom roku využilo sociálne
siete na svoju propagáciu. Využívajú ich na posilnenie značky a podporu
svojich produktov. Informácie poskytla Slovenská sporiteľňa. V porovnaní
s ostatnými štátmi Európskej únie sme na chvoste rebríčka vo využívaní
Facebooku či Instagramu. Lídrom je Malta, kde až 73 percent biznismenov
svoje obchody propaguje cez sociálne siete. (Zdroj: SIMS )

V Nitrianskom kraji je nevyužitých 7-tisíc hektárov pôdy
Viac ako 7000 hektárov pôdy ostalo v Nitrianskom kraji neobrobených.
Najviac obilnín zasiali poľnohospodári v Novozámockom okrese. Celkovo
na území regiónu bolo osiatych 407 569 hektárov pôdy. (Zdroj: TASR)
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Nákupných centier je čoraz viac. Aktuálne sa pripravuje obchodný dom
E BOX v Trnave za 1,5 milióna eur. Vo Zvolene pribudne nová nákupná
zóna v budúcom roku. Košice chystajú nákupný park za 25 miliónov eur.
Dôvodom nárastu centier je ich obľúbenosť. Zákazníci ich využívajú nielen
na nákupy, ale tiež na oddych. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Český RegioJet je v strate
Minulý rok bol pre vlakového prepravcu neúspešný. Vykázal stratu 36
miliónov českých korún, čo je trikrát viac ako v roku 2016. Majiteľ firmy
Radim Jančura uviedol, že nárast straty je spôsobený investíciami do
nákupu vozňov a novými linkami. (Zdroj: iDnes)

V Londýne pestujú listovú zeleninu pod zemou
Farma Growing Underground pestuje listovú zeleninu v protiatómovom
kryte. Využíva na to LED osvetlenie a hydroponický systém, ktorý je
založený na pestovaní rastlín bez použitia pôdy. Zeleninu od farmy
odoberá napríklad obchodný reťazec Marks & Spencer. Podobná farma je
aj v Českej republike. (Zdroj: iDnes)

Čínsky konglomerát HNA predá podiel v Deutsche Bank
Čínsky konglomerát HNA sa plánuje zbaviť svojho podielu v nemeckom
finančnom ústave Deutsche Bank. HNA má v Deutsche Bank 7,6percentný podiel. (Zdroj: oPeniazoch)

Mattel chce vytvoriť filmovú divíziu
Americký výrobca hračiek Mattel má v pláne otvoriť filmovú divíziu, ktorej
úlohou bude dostať výrobky na filmové plátno. Spoločnosť sa pre tento
krok rozhodla z dôvodu klesajúcich tržieb. Nedávno totiž skrachovala
spoločnosť Toys R Us, ktorá bola najväčším odberateľom hračiek Mattel .
(Zdroj: Bloomberg)

Katar investuje v Nemecku 10 miliárd eur
Katar v nasledujúcich piatich rokoch plánuje priame investície v Nemecku
vo výške 10 miliárd eur. Hodnota obchodnej výmeny medzi oboma
krajinami sa vlani zdvojnásobila na približne 2,8 miliardy eur, ale jej objem
sa mierne znížil. (Zdroj: TASR)

FAW Group získal dizajnéra Rolls-Royce
Dizajnér Giles Taylor pracoval pre Rolls-Royce. Teraz ho kúpil čínsky
výrobca áut FAW Group, ktorý chce, aby oživil značku. V pláne je zvýšiť
predaj vozidiel Red Flag na približne 300-tisíc ročne. (Zdroj: TASR)

Šéf Alibaby končí
Spoluzakladateľ čínskeho internetového obchodu Alibaba končí vo svojej
funkcii. Daniel Zhang odíde zo spoločnosti v septembri 2019. Chce sa
venovať pedagogike a ochrane životného prostredia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Prazdroj zdražie časť svojich pív
Plzeňský Prazdroj pripravuje zdraženie časti svojich pív z dôvodu
zvyšovania nákladov na ich výrobu. Podobne už uvažujú aj ďalšie
pivovary. Ceny narastú približne o 3,7 percenta. Zdraženie sa zatiaľ týka
balených pív (Zdroj: ČTK)

Toyota pre zemetrasenie odstavila výrobu
Japonská automobilka Toyota pozastavila produkciu vo väčšine závodov
v krajine pre zemetrasenie v Hokkaidó. Tam má firma závod na výrobu
komponentov. (Zdroj: TASR)

Aeroflot kúpi 100 lietadiel Suchoj Superjet 100
Najväčšie ruské aerolínie Aeroflot kúpia ďalších sto lietadiel Suchoj
Superjet 100. Kontrakt s ruským výrobcom OAK podpísali v pondelok vo
Vladivostoku. Hodnota kontraktu je viac ako 2,6 miliardy eur.
(Zdroj: Reuters)
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