DENNÝ PREHĽAD

SIMS MEDIA
EKONOMIKA
Nová Tehelňa bude mať ďalšiu etapu
Najväčší rezidenčný projekt v Senci začal s predajom bytov. Komplex sa
naďalej rozrastá, v pláne je zabrať plochu 12 hektárov nevyužívaných
pozemkov. Developer Atops bývanie s výstavbou rodinných domov,
bytových domov a viladomov začal pred troma rokmi. Aktuálne spustil
už predaj. Noví obyvatelia sa do domov nasťahujú v roku 2020.
(Zdroj: TREND)

Diaľničiari vyhlásili miliónový tender
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na projektovú
dokumentáciu a autorský dozor pre výstavbu úseku diaľnice D3 Kysucké
Nové Mesto - Oščadnica v dĺžke 9,7 kilometra. Výkon autorského dozoru
a koordinátora dokumentácie má trvať tri roky. Za tieto služby vynaloží
približne 3,83 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Lehota na
predkladanie a otváranie ponúk je 23. októbra. (Zdroj: SME)

Spotreba zemného plynu bude stagnovať
V tomto roku sa na Slovensku podľa odhadov spotrebuje 4,6 miliardy
metrov kubických plynu. Ministerstvo hospodárstva SR v ďalších rokoch
očakáva stagnáciu spotreby. Tá klesne do roku 2022 na úroveň 4,4
miliardy. Ovplyvní to najmä vyššia ročná priemerná teplota a realizácia
energetických opatrení. (Zdroj: SME)

Lesy SR platby za ťažbu dreva nezvýšia
Spoločnosti, ktoré pre štátny podnik realizujú ťažbu dreva, majú
uzatvorené platné zmluvy na tento rok. V nich sú určené ceny, za ktoré
služby realizujú. Vedenie štátneho podniku Lesy SR chce zlepšiť
podmienky pre podnikateľov a živnostníkov. Priestor na rast cien však
v roku 2018 nevidia. (Zdroj: TASR)

Čistá hodnota majetku Slovákov v bankách klesá
Čistá hodnota majetku Slovákov v bankách klesla na 0,9 miliardy eur.
Ešte v roku 2016 predstavovala 3,8 miliardy eur. Across Private
Investments upozorňuje, že ak trend bude pretrvávať, budú Slováci
bankám viac dlhovať, ako v nich budú mať uložené. (Zdroj: Webnoviny)
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Oproti rovnakému obdobiu minulý rok je to nárast o 5,1 percenta.
Prevádzkovatelia zo zahraničia zaplatili 44 percent z celkovej sumy.
Najsilnejší bol 30. august, kedy vybrali 898-tisíc eur. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Credit Suisse bude sledovať nezávislý tím
Švajčiarska banka Credit Suisse si neplnila dostatočne svoje povinnosti
v rámci boja proti korupcii a v súvislosti s praním špinavých peňazí.
Uviedol to Švajčiarsky úrad. Nad bankou zriadili nezávislý monitorovací
tím, ktorý sleduje, či inštitúcia zavádza a dodržiava nariadené opatrenia.
(Zdroj: TASR)

Nemecko prestane s používaním uhlia v roku 2035
Na produkcii elektrickej energie sa v Nemecku podieľa uhlie približne 40timi percentami. Nemecká energetická spoločnosť RWE z tohto dôvodu
nesúhlasí s ukončením využívania uhlia do roku 2035. Ukončenie navrhla
vládna komisia spoločne s ochranármi. (Zdroj: TASR)

China Southern Airlines zdvojnásobia letovú flotilu
Najväčší čínsky dopravca China Southern Airlines chce do roku 2035
zdvojnásobiť počet svojich dopravných lietadiel. Celkový počet by tak
dosiahol 2000 lietadiel. Aktuálne spoločnosť hľadá možnosti spolupráce
s nízkonákladovými dopravcami. V pláne je aj zavedenie nových liniek do
Južnej Ameriky. (Zdroj: TASR)

Reštrukturalizácia Opelu je stále nedokončená
Automobilku Opel pred rokom prevzal francúzsky koncern PSA.
Reštrukturalizácia spoločnosti však stále nie je ukončená. Dôvodom sú
slabé objednávky, pre ktoré približne 7000 pracovníkov čaká na
vyjasnenie ďalšej budúcnosti. Zamestnanie majú garantované do roku
2023. (Zdroj: TASR)

V lete ceny potravín a služieb v Poľsku rástli
Počas augusta vzrástli spotrebiteľské ceny v Poľsku medziročne o 2
percentá. V medzimesačnom porovnaní sa ceny nezmenili. (Zdroj: TASR)

USA ťažia viac ropy ako Rusi a Saudská Arábia

Pre rádiá je voľných 30 frekvencií
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila v pondelok druhé
tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre
terestriálne vysielanie. Voľných je 30 frekvencií. Uchádzači o jednotlivé
frekvencie môžu žiadosť podať do 12. októbra. (Zdroj: TASR)

Ministri SR a ČR rokovali o energetike
Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga a česká kolegyňa Marta
Nováková rokovali o oblasti energetiky a zahraničnom obchode. Podľa
nich musia koordinovať svoje postoje pre budovanie Energetickej únie.
Najmä v súvislosti s podporou energeticky obnoviteľných zdrojov
a v súvislosti s klimaticko-energetickými balíčkami. (Zdroj: TASR)

Ťažba ropy na území USA za posledných desať rokov vzrástla o 200
percent. V júli a septembri ťažili americké spoločnosti takmer 11
miliónov barelov ropy denne. USA tak vzali Rusku titul najväčšieho
producenta ropy na svete. Na prvé miesto sa Spojené štáty dostali prvý
raz od roku 1973. Najviac sa ťaží v štáte Texas. (Zdroj: TASR)

Jaguar Land Rover v Británii obmedzí výrobu
Závod v Castle Bromwich bude počas októbra v obmedzenom režime až
do decembra. Pracovať sa bude len tri dni v týždni. Dôvodom je brexit
a dieslová politika. Spoločnosť ku kroku pristúpila z dôvodu, že nechce
prepúšťať zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Týždenník Time kúpil miliardár Benioff

Iniciatíva pre férový obchod má nového šéfa
Predsedom Iniciatívy pre férový obchod sa stal Štefan Žák. Dekana
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolilo
predsedníctvo. Informáciu poskytla Slovenská aliancia moderného
obchodu. (Zdroj: TASR)

SPF vezme farmárom pôdu, ak ju neobrábajú
Slovenský pozemkový fond chce zasiahnuť v prípade, ak prenajatú pôdu
farmári neobhospodarujú. V prípade, že si neplnia záväzky z nájomných
zmlúv, môžu o ňu prísť. Fond aktuálne kontroluje a ruší nájom na
východe Slovenska. Jeden pozemok v rámci mimoriadnych kontrol už
farmárovi odobrali. (Zdroj: TASR)

V auguste sa na mýte vybralo 17,85 milióna eur

Technologický miliardár Marco Benioff kúpil americký týždenník Time od
mediálnej skupiny Meredith Corporation. Investícia je vo výške 190
miliónov dolárov. Benioff je zakladateľom spoločnosti Salesforce.com,
ktorá sa zaoberá vývojom a distribúciou cloudového business softvéru.
(Zdroj: TASR)

Saudskoarabský fond investuje do konkurencie Tesly
Saudskoarabský štátny investičný fond PIF podpísal dohodu o investícii v
hodnote vyše miliardy dolárov do amerického elektromobilového
startupu Lucid Motors. Fond pred niekoľkými mesiacmi zvýšil svoj podiel
aj v konkurenčnej Tesle. Transakcia poskytne Lucid financovanie, ktoré
jej umožní v roku 2020 uviesť na trh prvý elektromobil Lucid Air.
(Zdroj: TASR)

Vodiči nákladných áut uhradili v auguste tohto roka za jazdu po
spoplatnených úsekoch ciest na mýte 17,85 milióna eur.
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