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EKONOMIKA

a komplexne opravia cestné komunikácie. Do dvoch rokov vynovia aj
autobusovú stanicu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Plynovod spojí Slovensko s Poľskom

ZAHRANIČIE

Vo Veľkých Kapušanoch na východe Slovenska začínajú s výstavbou
plynovodu. Ten by mal odľahčiť závislosť na ruskom plyne, pretože
umožní diverzifikovať dodávky plynu pre európske štáty. Sprístupní sa tak
nórsky plyn. Celkové náklady na výstavbu slovenskej časti plynovodu sú
142 miliónov eur. Časť projektu hradí Európska únia z grantov v hodnote
55 miliónov eur. Na plynovod používajú aj úver z Európskej investičnej
banky v sume 70 miliónov eur. Prvú časť dokončia v roku 2021.
(Zdroj: Pravda)

Značka nákladných áut MAN vstúpi na burzu
Nemecká skupina Volkswagen Group pripravuje divíziu nákladných áut
značky MAN a Scania na vstup na burzu. Divízia sa rozhodnutím dozornej
rady koncernu zmení na akciovú spoločnosť Traton SE. (Zdroj: TASR)

Nemecké automobilky sú podozrivé z kartelu

Podnik Vodohospodárska výstavba začne s modernizáciou plavebných
komôr na vodnom diele Gabčíkovo na jar 2019. Do náročnej rekonštrukcie
investuje podnik 145 miliónov eur. Až 85 percent z toho financuje
Európska únia. (Zdroj: Pravda)

Európska komisia vyšetruje nemecké automobilové koncerny pre
podozrenie z kartelu. Ide o automobilky BMW, Daimler a Volkswagen.
Podľa medializovaných informácií sa mali dohodnúť, že si nebudú
navzájom konkurovať pri vývoji a zavádzaní technológií na znižovanie
emisií. Ak by sa preukázalo, že medzi nimi existuje kartelová dohoda,
hrozia im miliardové pokuty. (Zdroj: TASR)

Pivovary na Slovensku pripravujú zdražovanie piva

Nezamestnanosť vo Švédsku vzrástla

Gabčíkovo zmodernizujú za 145 miliónov eur

Pivovarníci tvrdia, že súčasné ceny sú neudržateľné a pohnú sa smerom
nahor. Spôsobuje to zdražovanie výroby piva a vysoké ceny elektrickej
energie na svetových trhoch. Svoj podiel na zdražení má aj tohtoročná
nedostatočná úroda vstupných surovín. (Zdroj: SME)

Počas augusta vzrástla nezamestnanosť vo Švédsku na 10-mesačné
maximum. Dosiahla úroveň 6,6 percenta, v júli to bolo 6,4 percenta.
Ekonómovia očakávali pokles nezamestnanosti. Informácie zverejnil
švédsky štatistický úrad. (Zdroj: TASR)

E-kasa je zrejme v rozpore s GDPR

Športový kanál DAZN odchádza z Londýna

E-kasa je podľa analýzy mimovládnej organizácie EISi v rozpore so
všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Podľa organizácie
štát nemá dôvod vedieť čo, kde a za koľko bežný občan nakupuje. Analýzu
pre EISi vypracovali právnici. (Zdroj: SME)

Pre blížiaci sa brexit sa rozhodla spoločnosť prevádzkujúca britský online
športový kanál DAZN presunúť svoje sídlo do Amsterdamu. Vytvorí tu
vývojové centrum a 300 pracovných pozícií. (Zdroj: TASR)

Menší farmári sa dostanú k pôde jednoduchšie

Eurokomisia zverejnila návrhy o reforme Svetovej obchodnej organizácie
(WTO). Prispôsobuje pravidlá medzinárodného obchodu výzvam
globálneho hospodárstva. Prvé rokovania o reformách začnú v Ženeve 20.
septembra. (Zdroj: TASR)

Prístup menších farmárov k užívaniu náhradných pozemkov sa
zjednoduší. Počíta s tým novela zákona o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
Parlament ju posunul do druhého čítania. (Zdroj: TASR)

DPH na ubytovacie služby klesne na 10 percent
Zníženie DPH na ubytovacie služby na 10 percent má podporiť rozvoj
cestovného ruchu na Slovensku. Do platnosti by malo zníženie vstúpiť od
januára 2019. Vláda očakáva zvýšenie dopytu po ubytovacích službách.
(Zdroj: TASR)

Rada SPF má po novom jedenásť členov
Návrh voľby členov Rady Slovenského pozemkového fondu schválila
v utorok vláda. Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie SPF kontroluje
11-členná rada. (Zdroj: TASR)

Albánci otvorili prvú spoplatnenú diaľnicu
Stodesaťkilometrovú diaľnicu z hraničného priechodu s Kosovom Morine
do mesta Milot otvorili po druhý raz. Prvý pokus uskutočnila diaľničná
spoločnosť v marci, kedy tento krok vyvolal vlnu násilností
demonštrantov, ktorí nesúhlasili so spoplatnením. Výška mýtneho závisí
od typu auta, cena začína na 2,5 eura a strop je 22,5 eura.
(Zdroj: Webnoviny)

ECB zavádza nové bankovky
Nové bankovky v hodnote 100 a 200 eur predstavila Európska centrálna
banka. Do obehu sa dostanú koncom mája 2019. Bankovky sú chránené
proti falšovaniu novými inovatívnymi prvkami. Sú poslednými zo série
nazvanej Europa. (Zdroj: TASR)

Oracle zarobila v prvom polroku 2,3 mld. dolárov

NDS vyhlásila súťaž na dodávateľa aktualizácie
Plánovaný úsek D3 z Kysuckého Nového Mesta po Oščadnicu bude dlhý
takmer 11 kilometrov. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na
dodávateľa, ktorý pre ňu vypracuje aktualizáciu dokumentácie. NDS
odhaduje cenu za tieto služby vo výške 3,8 milióna eur bez dane z pridanej
hodnoty. Informácie zverejnili vo Verejnom vestníku SR. (Zdroj: TASR)

Na veľtrhu sa stretli výrobcovia strojov
V Nitre na veľtrhu Lignumexpo sa stretli výrobcovia strojov pre drevársky
priemysel zo Slovenska aj zahraničia. Na výstave prezentujú aktuálne
poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie
drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. Veľtrh sa koná od roku
1991 každoročne. (Zdroj: TASR)

Mlynské nivy do roka zrevitalizujú
V budúcom roku plánuje spoločnosť HB Reavis Slovakia dokončiť
revitalizáciu ulice Mlynské nivy v Bratislave. Podľa dostupných informácií
postupujú podľa harmonogramu. Na ulici vybudujú mestský bulvár
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Pripravujú reformu Svetovej obchodnej organizácie

Americká softvérová spoločnosť Oracle vykázala v prvom polroku 2018
zisk 2,3 miliardy dolárov. K nárastu prispeli najmä tržby za cloudové
služby. V rovnakom období minulého roka dosiahla spoločnosť tržby 2,14
miliardy dolárov. (Zdroj : TASR)

Clá na čínsky tovar spomalia ekonomiku USA
Od 24. septembra začnú platiť nové clá vo výške 10 percent na čínske
tovary v hodnote 200 miliárd dolárov. Od začiatku budúceho roka narastú
na 25 percent. Podľa odborníkov takáto obchodná vojna bude mať
negatívny vplyv na rast ekonomiky. Čína ako odvetu zavádza od
rovnakého dátumu clá na tovary z USA v hodnote 60 miliárd dolárov.
(Zdroj: TASR)

Holandská ekonomika bude rásť šiesty rok po sebe
Piata najväčšia ekonomika eurozóny bude rásť aj v roku 2019. Na budúci
rok expanduje o 2,6 percenta, nezamestnanosť klesne na historicky
rekordnú úroveň 3,5 percenta. Prognózu zverejnila holandská vláda.
(Zdroj: TASR)
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