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DUNAJSKOSTREDSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

07-0002-1

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON
MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672
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Rozvoz ZADARMO!

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

játszóházak
kerti kiüllők

07-0011

3,50 €/m

0911 990 463

07-0108

škridla výpredaj
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07-0012 a 99

BJOÏ

PALIVOVÉ DREVO

16-0254

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

07-0060

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

e-mail: Leporis@nextra.sk

STRECHYNA KĽÚČ

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.

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

• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• mulard kačice na výkrm

banki kamatra, enyhébb elbírálással.
( 400 € -tól 10.000 € - ig),

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

(pri Galante)

a:
ponúk

• brojlerové kačice na výkrm

Új kölcsönt kínálok,
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www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
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07-0085

!
már 80 €-tól, különleges alkalmakra
už od 80 € na rôzne príležitosti!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

Dolný Bar č. 78, tel.: 0905 864 304
e-mail: luari@luari.sk
www.luari.sk

07-0120

NÁBYTOK A INTERIÉR

36-0010

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili
po prázdninách na spolužiakov, ale aj
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či dokonca celú školu. Na pár rokov sa nám
stala druhým domovom, aj keď, priznávame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčšinou pomreli a ak ešte žijú, tak už naozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a
ich pohoršenie nad mojimi občasnými
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede základnej školy povedala, že raz budem
novinár. Iným vďačím za úžasné všeobecné vzdelanie, z ktorého som ešte
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je
slabý, každé úsilie dohnať to vznešenými fasádami je márne. Dať výchovu a
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa
zabudnúť a tak – moje panie a páni učitelia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetko sa im cestou do či zo školy v tomto
bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
priestor na odloženie detí, o ktoré sa
nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
ako sú spoločensky oceňovaní a štátom hodnotení. A ako sa k nim neraz
práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
opäť prvý deň školského
spolužitia. Nech sa vydarí
a nech prinesie tie naozaj
krásne celoživotné spomienky
všetkým
jeho účastníkom!
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konyha bútorok
beépített szekrények
0903 109 238

07-0117

Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

2
DOMÁCNOSŤ

07-0123

AKCIA jeseň 2019
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INZERCIA
0907 779 019

ZAVY na
vybrané
produkty*

Glukomer
ZADARMO*

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

Meranie
Jednoduché,
vykonáva
rýchle a
KVALIFIKOVANÝ
BEZBOLESTNÉ
personál

Volajte - Hívjon

0915 896 536
INFO LINKA

0950 894 339

Kancelárie:

9. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kauand – parkovisko,
Kasárenská 2618/18,
Šamorín
www.benulekaren.sk

Západné Slovensko
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

VODIČOV kategórie C

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

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

prijme do TPP aj živnostníkov

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša Pizzeria San Marco v Dunajskej Lužnej
s dlhoročnou tradíciou /22 rokov/
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.
zameranou na taliansku kuchyňu,
prijme s nástupom ihneď tieto profesie:
kuchár/ka - plat 1100-1200 netto,
pizzér/ka - plat 1100-1200 netto
čašníčku/čašníka - plat 600 netto,
pomocnú silu do kuchyne - plat 600 netto.

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

51.100
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

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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

51-0017

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

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

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

Info: 0902 036 311
Kvalitné vizitky od

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
0907 779 019

Slovenčina naša

Nie zahájiť (školský rok),
ale začať, otvoriť.
Nie zhýčkať, zhýčkaný,
ale rozmaznať, rozmaznaný.
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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:
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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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, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
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, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka

Meranie
hladiny cukru
ZADARMO

59-0042

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

91-0032

Marian Vörös
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

      

 

     

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

02 AUTO-MOTO / iné

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970

»Kúpim babeu v dobrom

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

Ponuka platí do 30.09.2019,
alebo do vypredania zásob.

07 REALITY / iné

www.eurokamennobe.sk

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-

Tel.: 0905 955 554

vosť 0907452556

532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

STRECHY
IE tinu
y
AKC
% na krnu,
-50

kryti
až do platia na bere
d
o
i
r
p
stvom
lušen
s prís

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

+

CENOVO
VÝHODNÁ
demontáž
azbestu

16 ZOZNAMKA
»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»Kúpim hodinky Schaausen. tel. 0944137683
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky 0907910755

Chcete si
podať
inzerát?

75-06-3

»Kúpim haki lešenie, 0908

PLECHOVÉ GARÁŽE

predávame
montujeme

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

45-0067

08 STAVBA

0905 638 627

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

12 DEŤOM

»Chystáte sa vykopať miesto

66-0144

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

BOJUJTE ! Volajte pomoc

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

Ničia Vás BANKY ?

e
b
o
n

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

07-0008-6

11 HOBBY A ŠPORT

59-0277

03 BYTY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

07-0003-1

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
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Vymením
súčiastky
bmw e 30 roč. 1988 za
funkčnú vzduchovku. Ds
0904361998
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
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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.

Severská diéta II

POVSTAŇME VOČI MAFII

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
Že účinky zdravej výživy severanov
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
v ostatných škandinávskych krajinách je
o u nás? Na Sloven
to podobné. A ako je to
SlovenTypický tanier :
polovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac
ac ako
strukoviny
36 percent a obezitou viac
ácie,
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
mickým indexom
čiže spolu takmer dve treštvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotmotviny
uje
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
vvoči
č n
či
ajpostavili čelom vo
najväčšiemu zlu s vedooj zrejmím, že svoj boj
hrajú.
me aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
hopnosť
potlačilo schopnosť
eprávosozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
ť.
za spravodlivosť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Trnavskom kraji
Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je lestným zmeraním prístrojom Plusoptix,
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihPastelkové tímy
vensku bude mať verejná zbierka svoje
zbierkové tímy.
Členovia tímu Bielej pastelky sú
-

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto- Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek,
rom verejnej zbierky Biela pastelka.
Biela pastelka v Trnavskom kraji som, na ktorej sa nachádza:
- ɧ názov organizácie: Únia nevidiacich
aréne, kde nájdete informačné stánky ɧ názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA
BIELA PASTELKA 2019
- ɧ logo zbierky a číslo pokladničky
ɧ informácia o registrácii na MV SR spolu
- s registračným číslom a fungujúci QR kód
- ɧ zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
nutým pomáhajú. Máte pocit, že sa vám Poverením na vykonávanie zbierky vyhoršie číta? Vyskúšajte si priamo na mies- daným ÚNSS
te čítanie pomocou elektronických lúp

Únia nevidiacich Slovenska organizuje
v septembri pravidelnú výročnú zbierku
Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno
OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy
nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich
- ďom otvorí nová kapitola samostatného
nia Braillovho písma, učiť nevidiacich
mocou bielej palice. Ani práca na počítači či ovládanie dotykového telefónu dnes môžete prostredníctvom

zbierky podporiť aj teraz:

odborným vedením ho poľahky zvlád- ɧ zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
nu. Vďaka zbierke Biela pastelka môžu 820 v sieti Orange, Telekom a O2
Aj vďaka vám nevidiaci
ɧ príspevkom na účet SK23 1111 0000
vyškolení odborníci. Chceli by ste vedieť, varia i pracujú na počítači...
Pri každej zbierke sa zväčša pýtame
- 0014 3025 8006
me? Môžete si to skúsiť na špeciálnom pímôckami, ktoré im výrazne uľahčujú ži- ɧ alebo online darom prostredníctvom
sacom stroji. Zaujíma vás, ako vidia ľudia pastelky si môžete byť istí, že peniaze vot. Naučia sa tiež samostatne fungovať www.bielapastelka.sk.

DS19-35 strana

6

031190122 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

6
SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA

7
SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností
vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Schindler Tvoja prvá voľba

Necestuj! Pracuj v Dunajskej Strede!
Hľadáme: montérov zámočníkov
Ponúkame:

Miesto:
Kontakt:

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

od 811 EUR brutto mesačne
+ mesačné odmeny
+ ročné odmeny
+ platené nadčasy
+ stravovanie zdarma
+ stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Viedenská cesta 1, Dunajská Streda
Tímea Csicsay
tel.: 031 3320 235, 0911 038 044
e-mail: timea.csicsay@schindler.com

Buď Schindler. Buď najlepší.
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Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.
Torty na zakázku.
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Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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0915 846 824

www.facebook.com/patisseriekaramel/
predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda

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

07-0121

TPP Ŋѵ
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0800 500 091

Bezkonkurenčné ceny!

MZDA
OD 850 € DO 1300€

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

23. rokov na trhu

PRACUJ
U NÁS

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

