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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

A už je tu pôst!

PRESŤAHOVALI SME SA!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté
dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí,
skúseností, len preto, že rád by sa povozil, do auta na výlet? Teraz budeme
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľkokrát už sme boli vo voľbách podvedení,
oklamaní, koľkí nám toho už nasľubovali, takmer raj na zemi. A keď boli
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme
chybu, že to opäť dopustíme.
Na jar je čas aj na jarné upratovanie, bez výnimky, aj v paláci najvyššieho ústavného činiteľa v štáte. Urobme
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v celom našom štáte. Nie iba v podobe doteraz večných a už naozaj otrepaných
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho,
ale v mene nás, občanov.
Veľa šťastia milí čitatelia a tentoraz mnohí z
vás aj voliči. Dobrú ruku
pri výbere – myslite pri
tom na vaše deti a ich
budúcnosť tu, na
Slovensku.

Kúpeľňový nábytok a keramika
Vizualizácie kúpeľní
Podlahové kúrenie
Obklady a dlažby
Tepelné čerpadlá
Solárne systémy
- predaj a poradenstvo
Ohrievače vody
- servis a revízie
Plynové kotle
Radiátory
- montáž

VIZITKY

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

tel.:

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

0903 296 372

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

0907 779 019

DS19-10 strana

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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

e-mail: Leporis@nextra.sk

Inzercia
07-0011

škridla výpredaj

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

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

REALIZÁCIA BAZÉNOV

0907 779 019

STRECHYNA KĽÚČ

WWW.REGIONPRESS.SK
07-0001

OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

07-0038

bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €
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BJOÏ

07-0002-1

Ponúkam nové pôžičky s nízkym úrokom banky

Otváracia doba:
Po - Pia: 06:30 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

16-0062

Naša nová adresa:
Dunajská Streda, Hlavná ul. 1538/31
tel./fax: 031/558 52 35
mobil: 0905 833 461
e-mail: bugar@bugar-tzb.sk
www.bugarsro.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

07-0037

Škaredá streda je za nami, aj keď,
napokon, bola celkom pekná. S rešpektom, že ide o jedno z liturgických
pomenovaní popolcovej stredy, prvého
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popolcová streda má byť aj pripomienku cieľa či smerovania vlastného života. Už
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu
dať nový, nádejný impulz. Budeme si
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe,
nenávisti, ale práve tak rovnako nádeji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba
samých.
Existuje množstvo dôvodov, prečo
sa obávať tohto výberu, najmä po niekoľkotýždňovom
predchádzajúcom
sledovaní „diskusií“ na sociálnych
sieťach. Až sa nechce zdravým rozumom prijať, koľko hlúpej prízemnej
nenávisti je v mnohých okolo nás a
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v
ktorom treba niekomu nakopať góly do
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás
všetkých. Výber kandidátov je široký,
pri čítaní niektorých mien spomedzi
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

33-0008

DUNAJSKOSTREDSKO
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SLUŽBY











   




Splátkový
predaj

-NOU
AKONTÁCIOU

bez navýšenia

Široký sortiment príslušenstva
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Referendum Za lepšie Slovensko

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

www.kameno.sk

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

23. rokov na trhu
DS19-10 strana
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07-0039

Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

ceny diela môže byť dojednaná na čas
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas
zhotovenia diela, alebo na čas po zhotovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo
možné určiť či bude cena diela splatná
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada
ceny diela v splátkach.
Objednávateľ a zhotoviteľ si môžu
zmluvne dojednať aj zaplatenie preddavku, ktorý bude následne započítaný do ceny diela. V prípade, že výška
ceny diela nebola v zmluve o dielo
dojednaná, platí, že za zhotovenie
diela je objednávateľ povinný zaplatiť primeranú cenu, ktorú v prípade
pochybností určí súd na návrh jednej
zo zmluvných strán. Ak nebola výška
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale
strany sa dohodli na spôsobe určenia
ceny diela, určuje sa cena diela týmto
spôsobom.
Existuje viacero možností ako
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob
určenia ceny diela, a to určením ceny
diela pevnou sumou, určením ceny
diela odhadom, určením ceny diela
podľa rozpočtu, určením sumy paušálnou sumou a určením ceny limitom.

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

V minulom článku sme v stručnosti načrtli zmluvu o dielo, pričom sme
sa venovali najmä predmetu zmluvy
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku
budeme venovať pozornosť ďalšej podstatnej náležitosti zmluvy o dielo, ktorou nepochybne je aj zmluvné dojednanie týkajúce sa ceny diela. V prípade
ak by takáto dohoda o cene v zmluve
o dielo absentovala bola by zmluva
o dielo neplatná.
Okrem dojednania ceny diela je
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli na spôsobe určenia
ceny, prípadne sa dohodli, že cena
bude určená dodatočne po uzatvorení
zmluvy o dielo, a to formou dodatku
k nej. Je potrebné uviesť, že pod dohodou o cene zmluvných strán zmluvy
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné
zakotvenie záväzku objednávateľa, že
za dielo vykonané zhotoviteľom zaplatí dohodnutú odmenu. Vo väčšine
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu
v peňažnom plnení, nie je však vylúčené, aby bolo ako odplata dojednané
nepeňažné plnenie, alebo určité konanie, ktoré objednávateľ vykoná ako
protihodnotu za vykonanie diela zhotoviteľom.
Od dojednania spôsobu určenia je
potrebné rozlišovať dojednanie spôsobu platenia ceny diela. Zmluvné strany
sa môžu dohodnúť na viacerých spôsoboch platenia ceny diela. Splatnosť

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

vymáhanie výživného na dieťa mohla
matka zveriť centru právnej pomoci. 10.
Aby štát umožnil odchod do predčasného dôchodku tomu, kto odpracoval 40
rokov a materská i rodičovská dovolenka
sa počítala do odpracovaných rokov. 11.
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím boli oslobodení od
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné poisťovne zaviedli bezplatné objednávanie
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu,
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpustené úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádzkovanie hazardných
hier na výherných
prístrojoch a automatoch. 17. Aby si
zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť
zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické
operácie ako dva
týždne?

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Politici nemajú
záujem riešiť skutočné problémy ľudí a
preto sme sa rozhodli poprosiť ľudí, aby
nám pomohli zmeny
presadiť cez referendum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či
súhlasíte:
1. Aby politici a štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia zaplatili z vlastného. 2. Aby si každý okres
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3.
Aby každý občan získal za účasť na každých voľbách a referende jeden deň dovolenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby
pracujúce a študujúce matky mali nárok na
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si
matka a otec mohli 3 roky „materskej“
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov
malo nárok na bezplatné miesto v škôlke. Inak by rodič každý mesiac získal odškodné vo výške príspevku na starostlivosť
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na

Zmluva o dielo a cena diela

4
SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

DUNAJSKOSTREDSKO
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Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk
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07-0022-3

DISTRIBÚCIA (26 000 domácností)
Každý týždeň: Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky,Dolný Štál,
Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč,
Jurová, Trstená na Ostrove, Baka,
Topoľníky

zverejňuje zámer č. 2/2019 priameho prenájmu
časti pozemkov parc.č. 1079/1 a 1079/2 v k.ú. Pataš

08 STAVBA

cenové ponuky doručovať: do 18.03.2019 do 15,00 hod.
informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava,
č. tel. 033/553 12 87, email: majetky@spravaciest.sk

»Kúpim haki lešenie, 0908

07-0034

Obce-mestá (každý nepárny
týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce, Trnávka, Macov, Michal
na Ostrove, Lehnice, Horný Bar,
Vydrany, Veľké Bláhovo

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
VO

59-0042

az EGZEKÚCIÓNAK

Hydina Takáč Tešedíkovo
díkkovo

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

Inzerát, ktorý predáva

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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

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

 !!"#$%&%#'()



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

0907 779 019

  

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

pre domáce a hospodárske zvieratá

Chcete si
podať
inzerát?
36-0048
0048

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

07-0008-3

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

ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky
čky
rôznej farby
AKCIA!

10-0044

Západné Slovensko

14 RÔZNE / iné
zvyšky stavebných materiálov, tehly, šalovacie tvárnice, roxor, kary rohože,
zbavím Vás ich, odveziem
bezplatne 0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

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

532 682

»Zostali Vám zo stavby

Mgr. Bc. Marta Molnárová

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»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

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.
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Pellegrini a Laššáková:
Folklór je naším národným bohatstvom
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JUDr. Štefan Harabin:
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia,
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť. Som jediný kresťanský a národný kandidát na
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl.

Budem priamy. Vážení voliči SNS a Smer-SD.
Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či prostredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnutiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a
sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte váhajú a nie sú rozhodnutí.
Slovenská národná strana do prezidentského súboja
nepostavila svojho kandidáta. Oceňujem tento štátnický akt od predsedu SNS Andreja Danka. Som presvedčený, že moje hodnoty sú aj hodnotami SNS ktorá vznikla
pred 148 rokmi s jej prvým predsedom Viliamom Paulínym-Tóthom.
Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť,
že týmto hodnotám som verný celý svoj život a
aj naďalej budem.
Budem mať na pamäti vašu podporu a garantujem
Vám, že hodnoty ktoré spoločne zdieľame, budú mojím
krédom vo funkcii Prezidenta Slovenskej republiky.
Budem si vážiť každý Váš hlas.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.
Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na
to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spoločne zdieľame.
Hrdé a sebavedomé Slovensko, rodina ako základ
národa, spravodlivosť pre všetkých, to súhodnoty, ktoré
sú hodnotami voličov a sympatizantov všetkých kresťanských a národných strán.
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči Kresťanskej demokracie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

Budem si vážiť každý Váš hlas, hlas ktorý nebude len
hlasom pre Štefana Harabina, ale bude hlasom pre hrdé,
sebavedomé, demokratické, právne a kresťanské Slovensko.
Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako ako mne
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak naše hlasy neprepadnú
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán. Je to
voľba občanov. Nezabudnime na to.
Prihováram sa Vám aj slovami Martina Rázusa :
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene
Áno, aj mnohí voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“
sú dnes postavení pred otázku koho voliť. Chcete naozaj
to, aby sa o prezidenta Slovenskej republiky uchádzala
Zuzana Čaputová? Stelesnenie liberálneho zla?

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu
prezidenta Slovenskej
republiky

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
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Váš Štefan Harabin,

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bruselských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, podporovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postupnej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či pomalého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťanské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.
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BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

NEMECKÝ
PROFIL
ZIMNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ
5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm
Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

e
b
o
n

biela
čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

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

Ponuka platí do 31.03.2019,
alebo do vypredania zásob
07-0003-1

Tel.: 0905 955 554

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

www.eurokamennobe.sk

AGROFRUCT s.r.o

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky
P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

BEZ DEMONTÁŽE

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

07-0030-1

DS19-10 strana
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Pre dôchodcov špeciálna zľava

Prijem plošnej
inzercie

Materiál - prvotriedna kvalita
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52-0006-54

0907 887 056

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

www.agrofruct.sk

zlatý dub

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

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

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

07-0025

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýšený príjem môže nepriaznivo ovplyvniť
vstrebávanie niektorých minerálnych
látok, napríklad horčíka, vápnika, zinku, ale aj niektorých liekov.
Množstvo vlákniny v 100 g potraviny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g, celozrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy,
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6
g, biela ryža 1 g.
Príklad raňajok s dostatočným obsahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vločiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne
veľký banán alebo jablko) a 10 g orechov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr.
polovica vlašského orecha má hmotnosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny
vieme ovplyvňovať napríklad druhom
obsahu
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu0g, bojú 2-3 g vlákniny v 100g,
ezle,
buľoviny (maliny, ríbezle,
čučoriedky) a jahody 5-6
ôžu
g. Ovsené vločky môžu
byť zaliate vodou, mliem
kom alebo jogurtom
podľa chuti.

tel.: 0907 779 019

Príjem vlákniny ide správne ruka
v ruke s príjmom tekutín. Ak je veľa
vlákniny a málo tekutín, môžu sa objaviť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu,
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je
veľa tekutín a málo vlákniny, môže sa
objaviť redšia stolica až hnačky.
Nerozpustná vláknina, najčastejšie celulóza, nestrávená odchádza von
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správny pohyb celým tráviacim systémom.
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpustná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny,
strukovín a ovsených vločiek obsahuje
pektín a β-glukány, ktoré vo vodnom
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže
so sebou strhávať prebytočné látky. Základnou liečbou vysokej hladiny tukov
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrovnaných hladín krvného cukru, je strava
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo
zeleniny, ovocia a vločiek.
Denný príjem vlákniny má byť 2030 g/deň u dospelého, závisí od veku,
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem
vlákniny u väčšiny ľudí u nás je nízky, približne polovičný. Jej zvyšovanie
v strave ale treba regulovať postupne,
nárazové zvýšenie môže byť sprevádzané tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka

10
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

33-0003

Za Slovensko,
tradície a právny štát
VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

Kvalitné vizitky od

terasy

200
400
600
800
1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

za ks*
0907 779 019
www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:

DS19-10 strana
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34-0016-6

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

63-0054

Inzerát, ktorý predáva

TRNAVA
Miesto výkonu: GALANTA
SENEC

TRNAVA - Vodič VZV
GALANTA - Operátor výroby
SENEC - Operátor výroby

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PRACOVNÉ POZÍCIE

...jednoduchšia cesta k práci

wwwVWXGHQWVHUYLVVN
JDODQWD#VWXGHQWVHUYLVVN
0915 929 399

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
Pravidelné navyšovanie mzdy
0HVDþQpERQXV\D]iORK\
6WUDYQpOtVWN\YKRGQRWH3,60€ - 4,20€
)LUHPQiGRSUDYDDXE\WRYDQLHZDARMA

AKCIA ZĽAVA DO 30%

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%.
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Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie
môžete podať už len elektronicky
Spolu s blížiacim sa termínom na
podanie daňového priznania k
dani z príjmov sa musia všetky fyzické osoby - podnikatelia pripraviť na novinku pri podávaní daňového priznania.
Finančná správa podnikateľov upozorňuje, že daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu
podať už len elektronicky. Stihnúť to
musia najneskôr do 1. apríla. V dostatočnom predstihu pred samotným
podaním daňového priznania si však
musia splniť ďalšie povinnosti súvisiace s elektronickým podávaním dokumentov. Na elektronickú komunikáciu
je najskôr potrebné sa registrovať na
portáli finančnej správy. Fyzické osoby
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej
správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky, a nie sú stále zaregistrované, by tak mali urobiť v najbližších dňoch.

Čo budete
k registrácii potrebovať?
K registrácii si pripravte elektronický
občiansky preukaz s čipom (eID), respektíve kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). V prípade eID finančná správa upozorňuje, že v eID je potrebné mať
preinštalovaný platný certifikát vydaný
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy
platné certifikáty boli Ministerstvom
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete
aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom takzvanú dohodu o elektronickom
doručovaní. Po registrácii na portáli
finančnej správy je potrebné vykonať
proces autorizácie k daňovému subjektu. V prípade fyzických osôb podnikateľov je tento proces jednoduchší – proces registrácie a autorizácie finančná
správy zlúčila do jedného kroku. Je
preto potrebné, aby ste v registračnom
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia podá dňa 20.3.2019
správcovi dane oznámenie o predĺžení
lehoty na podanie daňového priznania
za rok 2018, v ktorom si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená,
že lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane sa posúva na
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové
priznanie v máji 2019, splatnosť dane
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť
vypočítanú v daňovom priznaní musí
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.

ilustračné foto
konanie s daňovým úradom“. Autorizácia správcom dane bude urobená
automaticky. V prípade eID/KEP v priebehu pár minút, ak sa rozhodnete pre
dohodu o elektronickom doručovaní
je potrebné aj osobne navštíviť daňový
úrad. Finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky v dostatočnom
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj
odklad daňového priznania je možné podať už iba elektronicky. Ak teda
chcete požiadať o predĺženie lehoty na
podanie daňového priznania, musíte
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte
podať daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný
podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Daňovník je
však povinný podať daňové priznanie aj
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda,
kalendárneho roka. Lehota na podanie
daňového priznania k dani z príjmov za
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. marca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na
nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019.
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

foto zdroj Bru-nO-pixabay

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň
Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka, pričom za
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je
základ dane daňovníka rovný alebo je
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8
817,016 a jednej štvrtiny základu dane
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako
nula, nezdaniteľná časť základu dane
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďalšou z možností zníženia dane je uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane
na manželku/manžela, ako aj uplatnenie si daňového bonusu na vyživované
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o
príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

na podanie daňového priznania k dani
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba
povinná podať príslušnému správcovi
dane najskôr po uplynutí príslušného
zdaňovacieho obdobia a najneskôr
do konca zákonnej lehoty na podanie
daňového priznania za rok 2018, to je
najneskôr do 1.4.2019. Na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania si fyzická
osoba môže predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania:
ɧ QDMYLDF R WUL FHO« NDOHQG£UQH
mesiace, pričom daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou môže
byť len koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

ɧQDMYLDFRģHVħFHO¿FKNDOHQG£UQ\FK
mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou
Možnosti predĺženia lehoty
môže byť len koniec kalendárneho mena podanie daňového priznania
Ak viete, že nestihnete podať daňové siaca, v ktorej podá daňové priznanie
priznanie včas, máte možnosť si záko- (31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).
nom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť. Musíte však
Ak si predĺžite lehotu na podanie dapodať oznámenie o predĺžení lehoty na ňového priznania k dani z príjmov za rok
podanie daňového priznania. Upozor- 2018, v tejto novej lehote uvedenej v oznáňujeme, že ak ste povinný komuniko- mení je daňová povinnosť aj splatná.
vať s finančnou správou elektronicky,
Zdroj informácií: Finančná správa,
oznámenie je potrebné podať na predFinančné riaditeľstvo SR,
písanom tlačive cez portál finančnej
Centrum podpory pre dane
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Lešenári
a stavbári pozor!

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 138.- EUR/1 osoba

www.facebook.com/alukogroup
www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk

Firma FORSE
prijme

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

   

 &
$


#
 '
 ( 
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www.facebook.com/patisseriekaramel/

(oproti Bille), Dunajská Streda

 
 

predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,

#($ *"('. !&#)&
&',)' 4%3)/.!
!'#!+&*!# -5
% "'#)'#%.!0
(+)%'0+! ()(#"+%&#
&$# #4"#&2#(
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0915 846 824

 ((   

07-0035



)

!

Vyrobené z kvalitných surovín bez náhrad.

%    "
(" ( '
   (




Prijimame objednávky na veľkonočné
zákusky a čajové pečivo.

,.#-!%!*&'+$"$!&#!" * '$! "!& 



0907 779 019

0903 431 191

85_0176

2400 EUR/mesačne Brutto


 (
! #

  ( 
 )
 (  

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

TLAČ



Skladník

85-0005

2#* Ð

Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

94-0037

+421 948 672 122
+421 907 780 698

27-0023

Voľné termíny: 31.3 – 6.4. | 7.4 – 13.4. |
28.4 – 4.5. | 5.5 – 11.5. | 12.5 – 18.5.2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,
folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

