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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 26 000 domácností
BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

Že by tu už bola?

NEMECKÝ
PROFIL

zlatý dub
biela

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

07-0025

čerešňa

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb
elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)
Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

VIZITKY
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

ZIMNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

16-0062

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
e zimy dosť,
Takže ak máte
tešte sa. Matej totiž ľady
or, ak ich
láme. Ale pozor,
h ešte nanenájde, tak ich
robí...
eň!
Pekný týždeň!

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

0907 779 019

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

BJOÏ

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
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0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
07-0022-3

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

07-0001
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predaj

-NOU
AKONTÁCIOU

bez navýšenia
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.
Tentokrát rekordne

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

07-0003-1

Tel.: 0905 955 554

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

tel.: 0907 779 019

Prijem plošnej
inzercie

www.eurokamennobe.sk

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
jablone
3,60- €/ks
hrušky
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
marhule 5,00- €/ks
broskyne 5,50- €/ks
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny, ruže, trvalky
stolové hrozno od 2,70- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337
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07-0030-1

Ponuka platí do 28.02.2019,
alebo do vypredania zásob

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

ponúka na predaj
stromčeky

Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

0907 779 019

» Eduard Heger

tieňový minister ﬁnancií a hospodárstva

Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

www.lacne-vizitky.sk

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

AGROFRUCT s.r.o

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Kvalitné vizitky
od
za ks*

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť
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Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

33-0001

Takto pred rokom
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Redakcia:

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

Trhovisko 10
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nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

Vtipy
týždňa

Občianska
riadková
inzercia

» Svokra leží na smrteľnej

01 AUTO-MOTO / predaj

posteli, a príde k nej zať s
fľaškou v ruke a hovorí :
- Ta co mamo dame kapurkovu ?

02 AUTO-MOTO / iné
°Kúpim babeu v dobrom
stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
°Kúpim Škodu Fábiu, alebo Octaviu aj combi s clímou, maximálne 90.000
km len v dobrom stave.
Tel.: 0905 578 188
° Eladó ontvénykerék
škoda fábiaára 14“ kitúno
álapatban. Ár. 250-€ Tel.:
0907 779 019
°ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
°CZ JAWA STADION PIONIER
MANET. KÚPIM TIETO STARÉ
MOTORKY AJ POKAZENÉ,
PLATÍM IHNEĎ 0915215406

» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
„Len aby bolo moje.“
» Ide chlap s náklaďákom po diaľnici, neodhadne výšku nákladu a
zasekne sa pod mostom.
Za chvíľu dorazí policajné
auto, jeden policajt príde
ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič,
zasekli ste sa, že?
- Nie ty vole, veziem most a
došla mi nafta.
33-0003

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

DUNAJSKOSTREDSKO

» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!
» redakcia

03 BYTY / predaj
°Predám 4 izbový byt v
centre Senca, 94 m2, 2 kúpelne, 2 WC. Tel.: 02/4592
5082

INZERCIA

04 BYTY / prenájom

0907 779 019

05 DOMY / predaj

AUTORIZOVANÝ DEALER

06 POZEMKY / predaj

PREDAJ, SERVIS, LEASING

°Elado unimobode,mobil
wc tel.0907213765

07 REALITY / iné

08 STAVBA

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Chcete si
podať
inzerát?

od 10 990€

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk
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36-0011

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

5
SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Klvalitné plechové garáže s montážou

Masszív kerítések teli anyagból

08 STAVBA
°Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

výrobok

Zlavy
až do

07-0016

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

TETOKET
eladunk, szerelünk

Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

- 50%

tel.: 0905 577 222 www.stresnekrytiny.sk

45-0067

cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek
ereszcsatornák l tetoszerkezetek
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

INZERCIA
0907 779 019

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

15-0057

68-06

94-0033

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Šamorín a okolie
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

14 RÔZNE / iné
°BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
°Zostali Vám zo stavby
zvyšky stavebných materiálov, tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
° Predám saténové šnúrky
do topánok ružové, biele, béžové, bordové, čierne a zlaté.
za 4-€. Tel.: 0905 578 188
°Eladó páncél szerkezetes
FORSTER ZONGORA 950€ DS
0903/938 200

16 ZOZNAMKA

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

51-0032

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: kostal.l@mariuspedersen.sk, Ing. Košťál, 0903 430 355

°Predám: Postroje kompl.
na poníky 40€, osku s brzdou
na koň. voz 15, hodinky na CO
plyn 5, leštený mramor cca 3
m2 30, kufríkový šij. str. 3 ks
(treba nastaviť) 60, pís. stroj
10, kufríkový 20, karbobrúsky
pre opravára 5, vod. čerpado
20l 20, vozík 4 kol. pre Kofu
8, dom. tel., Expozimeter,
blesky na foto 5, el. motori 220V 0,18Wx 5000ot,
036x1400, 0350x2800, lacno,
premietačka 8mm na kaze
10, dom. mlinček na 220V,
nový zabehaný 20. Kúpim
ruský dalekohlad 20x60,
vzduchovku Sláviu. Tel:
0915364900, 035/6424640

15 HĽADÁM PRÁCU

prijme do TPP aj živnostníkov

Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

DD 06/2018
dňa 21.03.2019 o 09:00 hod. v salóniku penziónu ARTIN, so
sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
Predmet dražby :
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, evidované v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 7341
ako:
- byt č. 7 na 2.p., vchod o. č. 14a nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č.
5101 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 2428 na ul. Muzejná
Bytový dom so súp. č. 5101 je postavený na pozemku – parcele registra „C“ –
parc. č. 2428 zastavané plochy a nádvoria o výmere 609 m2
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu so súp. č. 5101 o veľkosti 4395/183324
- podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 2428
zastavané plochy a nádvoria o výmere 609 m2, o veľkosti 4395/183324
najnižšie podanie:
66.100 EUR
minimálne prihodenie:
1.000 EUR
dražobná zábezpeka:
5.000 EUR
Termín obhliadky: 04.03.2019 - 05.03.2019 o 10:00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.:
0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním
obhliadky. Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta
Dunajská Streda.

11 HOBBY A ŠPORT

;

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná dražba
pod označením: DD 06/2018

Ha felhív
vagy megkeres,
árajánlatunk
ingyenes!

°Predám ROZMARÍN čerstvé
odrezky na SVADBY dĺžka 8
cm 100 ks za 20-€, dlhšie
dohodov. Tel.: 0905 578 188
°Predám korene BAMBUSU,
ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov,
je svetlozelený neopadavý a
MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.:
0905 578 188
° Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903 753
758

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.

59-13-16

Slovenský

09 DOMÁCNOSŤ

°CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN
SMS. ĎAKUJEM. 0907524913
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Ešte sa to nespustilo naplno, Slovensko totiž začalo prázdninovať

Doprava v Bratislave,
aktuálne informácie, tipy a rady
Už niekoľko dní funguje bratislavská doprava v obmedzenom režime. Rozsiahle stavebné uzávierky,
opravy dôležitých cestných ťahov a
výstavba nových komunikačných
uzlov mimoriadne zasiahla do
cestnej premávky. REGIONPRESS
ponúka po prvých skúsenostiach
niektoré zistenia a návody.
Navigácie stratili zmysel
Rozhodne sa nespoliehajte na navigačné systémy, ktoré ste doteraz spoľahlivo pri cestách po Bratislave používali.
Najmä tie, ktoré sa neaktualizujú „on
line“, sú viac nebezpečné, ako pomáhajúce. Zavedú vás na komunikácie,
ktoré sú neprejazdné či dokonca majú
obrátený smer jazdy. Vhodné je počúvať
dopravné servisy a sledovať aktuálne
internetové informácie.

Pozor na jazdu v buspruhoch!

pravca nasadil do zrýchleného vlaku na
trati z Komárna, respektíve Dunajskej
Stredy, do Bratislavy súpravu z rýchlikových vozňov a navýši aj kapacitu
ďalších osobných vlakov v špičke. Avizované poschodové budú nasadzované
postupne.

MHD zadarmo do konca marca
Cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a
X72 budú až do konca marca jazdiť bezplatne. Rovnako bude do konca marca
s 50 percentnou zľavou k dispozícii týždenný celomestský lístok na MHD.
Obchádzková trasa ulice Mlynské
Nivy je pre MHD a taxi službu smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch
smeroch, vznikli tam dve nové zastávky MHD v oboch smeroch – pri budove
VÚB banky a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou. Linky 88 a 21 končiace pri
bývalej autobusovej stanici zostali bez
zmeny. V oblasti kruhového objazdu
Prievoz odporúča hlavné mesto počas
uzávierky využiť v smere z Vrakune a
Podunajských Biskupíc do západnej a
centrálnej časti mesta a mestskej časti
Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202
a autobusovú linku číslo 75. V smere na
Kollárovo a Hodžovo námestie odporúča linku číslo 202. V smere z Vrakune do
Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan
by mali ľudia využiť linku číslo 75. Obyvateľom Prievozu odporúčajú cestovať
aj linkou číslo 212.

Na Gagarinovej, Bajkalskej, ktoré sú
najviac zasiahnuté obmedzeniami, ale
aj na ďalších uliciach pribudli buspruhy.
MHD má absolútnu prioritu. Polícia
je odhodlaná zabezpečiť prejazdnosť
týchto pruhov priamym dohľadom na
mieste, ale aj inštaláciou zariadení,
ktoré môžu nezodpovedným vodičom
v rámci objektívnej zodpovednosti posielať za neoprávnenú jazdu v bus pruhoch mastné pokuty až domov. Ich výška môže dosiahnuť 99 eur. Mimoriadne
prísne je „hodnotené“ zaparkovanie či
iné odstavenie vozidla vo vyhradenom Na električenku aj prímestskými
pruhu pre MHD.
autobusmi
Využiť verejnú dopravu v období
rozsiahlych dopravných obmedzení v
Prednostné semafory
Na riadenie dopravy v Bratislave sú hlavnom meste vyzýva aj spoločnosť
využité aj inteligentné semafory, ktoré Slovak Lines, ktorá v Bratislavskom
linky MHD púšťjú smerom do mesta kraji zabezpečuje prímestskú autobuprednostne. Inštalované sú vo Vrakuni sovú dopravu. Hovorkyňa spoločnosti
na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakun- pripomína, že v rámci Integrovaného
ská, kde mávali vozidlá MHD najväčšie dopravného systému Bratislavského
zdržania. Preferencia verejnej dopravy kraja (IDS BK) môžu aj tí, ktorí sú držije aj na Bajkalskej, Popradskej a Košic- teľmi predplatných cestovných lístkov
kej. Na Páričkovej je vjazd povolený iba pre cestovanie po Bratislave, na území
mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj
pre MHD.
prímestské autobusy. Pri nástupe do
autobusu vodičovi povedia cieľovú zaPrímestské železnice
Na trati Bratislava – Komárno sa stávku, ku strojčeku priložia predplatný
začala navyšovať kapacita vlakov Re- cestovný lístok a cestujú v rámci predgioJet. V rannej špičke tak pribudli de- platného. Samozrejme, cestovať v autosiatky miest na sedenie. Súkromný do- busoch môžu aj na jednorazové lístky či

Novozriadené parkovisko v lokalite Zlaté Piesky
na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK.

MHD, kde vznikol vyznačený koridor
smerom na Páričkovu ulicu. Cyklistom
je aj naďalej prístupná Páričkova ulica,
Inteligentné semafory
Na viacerých hlavných križovatkách na ktorej je cyklojazda obojsmerne pov Bratislave sú svetelné dopravné zna- volená tak ako doteraz.
čenia nastavené tak, že ich intervaly
uprednostňujú mestskú hromadnú do- Livestream z kamier
pravu.
Aby ľudia mohli sledovať dopravnú
situáciu v reálnom čase na úseku, ktorým sa chystajú prechádzať, k dispozícii
Záchytné parkoviská
Mesto pre vodičov sprístupnilo tri bude livestream z kamier. Existuje tak
nové záchytné parkoviská. Pre cestujú- možnosť sledovať dopravnú situáciu
cich zo smeru Trnava a Senec odporúča vďaka 15 kamerám v teréne aj online.
magistrát využiť záchytné parkovisko
na Zlatých pieskoch pre 130 áut. Dve zá- Zmena v harmonograme OLO
chytné parkoviská sú vo Vrakuni. Jedno
Spoločnosť OLO začala vykonávať odje pri Cintoríne Vrakuňa s približne 250 voz odpadu v hlavnom meste už od 4:00
parkovacími miestami, na Baltskej uli- ráno. Majiteľov a správcov domov OLO
ci majú vodiči k dispozícii ďalších 200 v tejto súvislosti žiada o sprístupnenie
miest. Všetky záchytné parkoviská sú zberných nádob vždy deň pred plánovabezplatné a bez obmedzení. Magistrát ným odvozom. Pre uzavretie ulice Mlynpripravil aj odporúčané trasy, ktoré po- ské nivy budú vozidlá OLO oprávnené
môžu vodičom vyhnúť sa zápcham.
využívať Páričkovu ulicu s výnimkou
časti ulíc Revúcka a Pavlovova.

Operačné stredisko
V spolupráci s políciou zriadil bratislavský magistrát operačné stredisko.
linka, na ktorú môžu ľudia hlásiť problémy v doprave, ale pýtať sa aj otázky
v súvislosti s dopravnými riešeniami.
Mesto žiada občanov, aby v prípadoch
ak nejde o záchranu života, zdravia,
majetku, nevolali na tiesňové linky 158,
155, 150, 112, ale aby telefonovali na
našu linku 0800 24 2000. Je to dôležitá
vec, aby sme nepreťažili tiesňové linky a
neohrozili tak niekoho, kto ich skutočne
potrebuje.

Chodci bez zmien

Páričkova ulica iba pre MHD a cyklistov

Pre chodcov boli pripravené obchádzkové trasy a značenia pre pohodlný prístup na náhradnú autobusovú
stanicu Bottova a do centra mesta.
Počas uzávery je pozdĺž ulice Mlynské
nivy priechodná iba jedna časť chodníka popri Twin City. Prechod cez Mlynské
nivy je možný v mieste bývalej zastávky
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Obmedziť osobnú dopravu
V súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Bratislave odporúča magistrát
ako aj polícia v čo najväčšej miere obmedziť súkromnú osobnú dopravu a
zo strany vodičov voliť, ak je to možné,
na jazdu do mesta a z mesta najmä mimošpičkové časy. Plánujte si preto vaše
osobné aktivity v meste aj s ohľadom na
časové úseky dňa, kedy je intenzita premávky slabšia.

Tvorba pruhov pre RZP
Vodičom tiež pripomíname, že v prípade prednostnej jazdy vozidiel s takýmto právom – najmä Rýchlej zdravotnej pomoci, polície a hasičov, sú povinní
vytvoriť pre nich „jazdný pruh. Preto je
dôležité nechávať si dostatočné odstupy
v spomalenej premávke a v prípade potreby sa vyhnúť čo najviac vpravo alebo
vľavo, podľa toho, v ktorom, jazdnom
pruhu sa práve nachádzate.
red
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WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC
Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

Skladník (Vodič VZV)
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, Dunajská Streda)
Mzda vo výške 650 eur/brutto, plus variabilná zložka v závislosti od skúseností až do výšky 290 eur/brutto

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Balenie cukroviniek
• Skladanie obalov na cukrovinky - paletovanie, páskovanie - dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,
ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (zo smeru Šaľa, Galanta, Dunajská Streda)
Mzda 600 eur/brutto

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Možnosť kariérneho rastu
- Vianočné odmeny
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Zaškolenie na VZV, NZV

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918

Hydina Takáč Tešedíkovo
díkkovo
AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0038
0038

ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky
čky

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponúka na predaj:

krmivo pre nosnice rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010
0

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)

51-0007

- Práca v stabilnej spoločnosti
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie

Č
A
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME:



MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE


 (
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- MONTÁŽNIK

(SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ)

(650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)

- ELEKTROMONTÁŽNIK

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0137

(704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM
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www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk
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Ponúkame prácu na pozíciu

73ǳ/ȴà!,
7ǳ*,ȴ+Ȏ(

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.
-Lȇ>ARGBJB
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
ÐTĞFMBMSÐXĖIJ?BLĖÐXL?JMQƄÐÐ,(Ð Ð(

85_0138

-LKȡH>JB
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
Ð RĞƢBūMThÐRSPLSQW
- cesta a ubytovanie hradené
ÐTĞNJ?R?ÐL?ı?Q
ÐKMƢLMQƄÐXĖJMFÐNMÐÐRĞƢBLG
- pracovný odev
Mzda:àͽͽàÒ
4ÐNPęN?BCÐXĖSHKSÐLĖQÐKqƢCRCÐIMLR?IRMT?Ƅ
MBÐÐBMÐÐL?ÐRCJ ÐıęQJ?Ð
ͽàà, ͽͽàà alebo
e-mailom na MO>@>KHH ?>R @LJ

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
dunajskostredsko@regionpress.sk
09-40
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OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB



0907 779 019
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