č. 12 / 22. marec 2019 / 23. rOčNÍK

PRIEVIDZSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností
131190016

131190008

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA

100 EUR SPÄŤ

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Z

Akcia platí od 18. 2. do 12. 4. 2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
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Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav
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721180468

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.

1

Doprava v cene!
Pečené prasiatka
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

13119084

AŽ

721190091

KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

131190001

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia. BEZ OBÁV.

2
REDAKčné slovo / reality, služby

PRIEVIDZSKO Lož nemá až tak krátke nohy

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch
+ v párnom týždni navyše: Bystričany, Čereňany, Diviacka N.V.,
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice,
Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany,
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V,
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica,
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce
a Zemianske Kostoľany
+ v nepárnom týždni navyše:
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka,
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa,
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a
V.Lehôtka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

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

 geometrické plány  vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131190002

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, s manželom sme sa zobrali a kúpili spolu byt. Byt je písaný na mňa
aj manžela. Manžel má z prvého
manželstva dve neplnoleté deti, ja
mám z prvého manželstva jedno už
plnoleté dieťa - spolu deti nemáme.
Ako sa bude v takomto prípade dediť byt v prípade mojej smrti a smrti
môjho manžela?
Odpoveď: Dobrý deň, pokiaľ ste

uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu
nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu
tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automaticky jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila
medzi neho a Vaše plnoleté dieťa rovnakým podielom.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne
číslo, na ktoré sa vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia
riešené ako anonymné.

Manikér = 25.3.2019
Pedikér = 1.4.2019
Kozmetik = 1.4.2019
Opatrovateľstvo = 1.4.2019
Účtovníctvo 3 v 1 (podvojné, mzdové, jednoduché) = 4.4.2019

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Kreditné vzdelávanie pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a MOV)

EXTERNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH
odbor 6317M 00 obchodná akadémia
vyučovanie počas sobôt
štúdium v PRIEVIDZI
bez rozdielu predchádzajúceho študijného
odboru
prihlášky do 31.5.2019

e-mail: avprievidza@gmail.com
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131190145

131190011

Východné Slovensko

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

131190134

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

131190006

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190129

Redakcia:
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služby, domácnosť, interiér

Všetko je vybavené, začíname stavať
raná, to je úloha pre geodeta. Až potom
sa možno venovať samotnému pôdorysu. Už pri vyberaní pozemku je dôležitý vzťah k svetovým stranám. Slnečné
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o
tom niekedy v ďalších pokračovaniach
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa
realizuje pomocou orientačných bodov, ktoré si môžete stanoviť na príklad
pomocou drevených kolov. Následne
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný
pás, ktorý určí hranice domu.
Začíname kopať - Hĺbka základov
závisí od výšky osadenia stavby. Taktiež však závisí na sklone kanalizácie,
počte schodov, ktoré budú viesť do
domu a podobne. Už pri výkope základov sa umiestňujú do výkopov časti
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňujú aj inžinierske siete. To znamená potrubia, ktoré budú zabezpečovať prenos vody, plynu, či elektriny do domu.
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred
zaliatím výkopov betónom.
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dvere + zárubňa
+ kľučka ZDARMA

721190098

od 108€

T: 0905 611 632

721190104

kuchyne, obývačky, dets.izby,
vstavané skrine, kanc. nábytok
Strojové hranenie ABS páskou

YRODĨPo.

721190105

mobil:

- Pia.

od

8 oo - do 14oo hod.

0910 598 927

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190126

- štiepaný buk
- odrezky dub

» red

721190011

131190009

721190091

VYRÁBAM
NÁBYTOK
NA MIERU

131190125

Veľmi dôležitý je charakter pozemku. Najmä to, aby na stavenisku nebola voda. Stavebník by to už mal mať v
tejto etape stavby vyriešené. Zemina
nesmie byť z pozemku vyplavovaná,
okolité komunikácie nemožno zanášať
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnosťou sú inžinierske siete, každá stavba
potrebuje zdroj energie a prívod vody.
Ak ešte nemáte na pozemku prívod
vody a elektrickej energie, tieto siete sa
zriaďujú na hranici staveniska. Umiestnenie pripojenia je však nutné najskôr
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi
elektrickej energie, či vody. Pri výstavbe domu určite potrebujete trojfázový
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá
stavba sa začína zriadením sociálneho
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet
dnes už mnohí využívajú možnosť prenajať si celú „búdku“, ktoré je ekologická a aj estetická a hygienická.
A pozor na doklady - Samozrejmé
je, že sprievodnú dokumentáciu si stavebník svedomite odkladá. Zhotovovateľ si napríklad preberie stavenisko prostredníctvom preberacieho protokolu a
získava povinnosť začať viesť stavebný
denník, udržiavať na danom pozemku
poriadok a vykonávať stavebné práce
súvisiace len s projektom stavby.
Ide sa na základy - Samozrejme,
žiadne „krokovanie“ neprichádza do
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-
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131190089

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

Ku vybraným dekorom
podložka a lišta len za 1 cent

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

Tel: 0904 315 532
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131190012

PEKAR.COEX@gmail.com

721190077

Kvalita na prvom mieste.
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služby, domácnosť, zamestnanie

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu garsónku, najradšej pani okolo 60r. Tel. 0908 617 796
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11á pozemok, všetky IS
cena 14 0000€. Tel. 0903
987 831
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6

Pozrime sa do histórie sladenia. Predtým, ako sme poznali biely raﬁnovaný
cukor, sa v Európe sladilo najmä medom, poprípade sušeným ovocím. Cukor bol
pre nás neznámy až do začiatku jeho priemyselnej výroby v 19. storočí. Odvtedy
sa rozšíril do celej Európy a získal, ako sladidlo, dominantné postavenie vo svete.
V dnešnej dobe s chemickým názvom sacharóza, by asi ale veľa vody nenamútil. Prečo však poukazujem na chemický názov cukru? Pretože od začiatku
19. storočia sa na svete objavilo niekoľko alternatívnych ,,náhradných“ sladidiel
a vždy boli za určitých zvláštnych okolností stiahnuté z trhu. Mnohokrát len pre
určité nepotvrdené podozrenia, že spôsobujú rôzne ochorenia od rakoviny až po
demenciu.
Najzaujímavejší je fakt, že v dnešnej dobe poznáme kvalitné náhradné, ba aj
prírodné sladidlá, ktoré sú niekoľkonásobne účinnejšie pri sladení a majú polovičnú kalorickú hodnotu. Uvediem azda najznámejší príklad stéviu. Podľa nariadenia EP a rady 1333/2008 nie je možné označovať potraviny s týmto sladidlom
názvami: stévia, rastlina stévia, extrakt zo stévie, prírodné sladidlo, prírodne
sladené, sladené s prírodnými látkami, či bez umelých sladidiel. Je vyslovene
nutné ich označiť ako: sladidlo glykozidy steviolu alebo sladidlo E 960. Čo najmä
v súčasnej dobe nevzbudzuje u ľudí dôveru - najmä pre nepopulárne označenie E alebo jeho chemický názov.
Predstavte si, že by z histórie mala dominantné postavenie
ako sladidlo stévia a teraz by sme objavili „sacharózu“, ktorú by sme museli v potravinách označovať ako E s príslušným
číslom alebo priamo názvom sacharóza. Dokonca by sa šírili
správy, ako sa biely cukor využíva v chemickom priemysle
na výrobu polyuretánových pien. Asi by ste sa jeho užívaniu bránili. Preto je pre mňa dôvod nepovolenia označovania
Miroslav Žiak,
sladidiel zo ,,stévie“ zvláštnosťou a mám obavu, že sa jedná
poslanec TSK,
expert na potravinárstvo
o cukrárenskú lobby.

HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA NOVÁKY
Informácie: pozri www.novaky.sk,
sekcia Aktuálne z Novák.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť do 12.4.2019
do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad
Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
v uzavretej obálke označenej „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ - NEOTVÁRAŤ!

HĽADÁME

do stavebnej firmy
na pracovnú zmluvu

MURÁRA, TESÁRA
MALIARA

07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Kúpim 2 -3 izb.byt v PD v
pôvodnom stave. Ponúknite. RK Nevolať! T: 0905 180
640
» Kúpim garsónku alebo
1 izb.byt v PD v pôvodnom
stave. Ponúknite. RK Nevolať! T: 0918 546 386

PONÚKAME:

 mzdu od 700€ (výučný list
v odbore)

 výplatu do 7. dňa v mesiaci
 stravné, cestovné
 13. plat/14. plat
Záujemcovia hláste sa na t. č. 0903 277 753
alebo pošlite žiadosť na mail: mzdy@dak.sk

131190005

08 STAVBA
stavba
8
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905
925 991

131190118

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám záhradu Bojnice.
T: 0905 313 616
» Kúpim byt Handlová,
Prievidza a okolie. T: 0905
313 616

Všetkým nám je známa sladká chuť. Už od detstva sme ju určite vnímali najviac
a nevynechali sme ani jedinú príležitosť zjesť niečo sladké. Najznámejším nositeľom tejto chuti je, pre nás najviac známy, biely cukor.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

131190043

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Vymením 2 kolesový
Malotraktor Agzat 100 za
malý kultivátor Mountﬁeld
. T: 0915 418 014
» CZ 175 Jawa 250 350 Pionier Stadion Mustang Simson. Kúpim tieto motoky. T:
0915 215 406

MESTO NOVÁKY

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vypisuje
voľbu na funkciu

MESTO NOVÁKY

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY V NOVÁKOCH

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Kúpim 1 Včeliu rodinu. T:
0915 418 014

131190058

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim dámsky aj detský
kroj. Ďakujem T: 0911 339
297
» Kúpim zlaté dukáty ČSR a
ČSSR a iné zlaté a strieborné mince aj šilingy, šperky
a hodinky t. 0915 627 285
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Chemikov 956/34, 972 71 Nováky
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia
Aktuálne z Novák.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné doručiť do 15.4.2019 do 12:00 hod. na
adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky
v uzavretej obálke označenej „Výberové konanie
riaditeľ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY – Neotvárať“

131190143

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
» Predám Fiat Stilo 1.9 Jtd,
r.v.2003, 161 000 km, výborný stav. T:0905 340162

Toto je fakt zvláštne! Odhalili
sme možnú cukrárenskú lobby.

131190026-1

Občianska
riadková
inzercia

5
zdravie, domácnosť

VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Jaroslavom Ďaďom.
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6
reality, služby, spomíname

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predám záhradu Bojnice.
T: 0905 313 616
» Kúpim byt Handlová,
Prievidza a okolie. T: 0905
313 616

Dňa 24.3. 2019 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička a stará mama
pani Anna Mokrá

RIADITEĽA CENTRA VOĽNÉHO
ČASU V NOVÁKOCH

pán Vincent Mokrý.
S láskou spomína dcéra Oľga s rodinou.

„Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v našich srdciach žijete spomienkami...“

Dňa 25.3. 2019 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý ocko

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu garsónku, najradšej pani okolo 60r. Tel. 0908 617 796

Jozef Podolák
a v decembri 2018 uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička

721190082

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
» Predám starší RD v širšom centre PRIEVIDZE 5+1,
11á pozemok, všetky IS
cena 14 0000€. Tel. 0903
987 831

Mária Podoláková.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
» Kúpim 2 -3 izb.byt v PD v
pôvodnom stave. Ponúknite. RK Nevolať! T: 0905 180
640
» Kúpim garsónku alebo
1 izb.byt v PD v pôvodnom
stave. Ponúknite. RK Nevolať! T: 0918 546 386

Dňa 6.3.2019 uplynul
1. smutný rok,
čo nás navždy opustila
naša milovaná

08 STAVBA
stavba
8
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905
925 991

pani Eva Oršulová
z Prievidze.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína priateľ a dcéra Janka.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

52-0006-71

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Kúpim 1 Včeliu rodinu. T:
0915 418 014
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim dámsky aj detský
kroj. Ďakujem T: 0911 339
297
» Kúpim zlaté dukáty ČSR a
ČSSR a iné zlaté a strieborné mince aj šilingy, šperky
a hodinky t. 0915 627 285

721190096

J. C. Hronského 356/2, 972 71 Nováky
Informácie: pozri www.novaky.sk, sekcia
Aktuálne z Novák.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi
je potrebné doručiť do 15.4.2019 do 12:00 hod. na
adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky
v uzavretej obálke označenej „Výberové konanie
riaditeľ CENTRA VOĽNÉHO ČASU – Neotvárať“

z Prievidze - Necpál

a dňa 3.9. 2019 uplynie 37 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec

721190097

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Vymením 2 kolesový
Malotraktor Agzat 100 za
malý kultivátor Mountﬁeld
. T: 0915 418 014
» CZ 175 Jawa 250 350 Pionier Stadion Mustang Simson. Kúpim tieto motoky. T:
0915 215 406

„Aj keď nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami ...“

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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721190099

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
» Predám Fiat Stilo 1.9 Jtd,
r.v.2003, 161 000 km, výborný stav. T:0905 340162

MESTO NOVÁKY

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie

131190143

Občianska
riadková
inzercia

7
spomíname
„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 19. marca 2019 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

Dňa 26.3.2019 si pripomíname
1. výročie úmrtia našej drahej mamičky

pani Márie Michalovej
z Prievidze.

Deti Viliam s rodinou, Pavol a Gabriela s rodinou.

S láskou spomína syn Jozef, Pavol, dcéra Anna, nevesta Janka s rodinami.

131190120

z Bojníc, ktorá nás opustila vo veku 83 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali, mali radi ako my a spomínajú s nami.

„Skromný a láskavý si bol vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád a miloval, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojím tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“

131190123

pani Gabriely Letavayovej

Marián Kašička
Už je to rok, oci, čo odišiel si navždy,
túžil si tak veľmi žiť, ale osud to zariadil,
že musel si nás tak nečakane
a navždy opustiť.

Dňa 23.3.2019 si pripomíname
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
my nikdy nezabudneme a zostaneš s nami.

pán Jozef Buša
z Prievidze.

Smútiaca rodina.

131190130

„Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ ...“

„Už je tomu rok, čo spíš večným snom.
Je večným domovom.
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ťa miloval, nevie zabudnúť.
Spi sladko môj milovaný svoj sladký sen,
ja som s tebou stále, každý deň. “

Dňa 23.3.2018 si pripomíname 18 rokov
od smrti nášho dobrého otca,
starkého a prastarkého

Jozefa Petráša

Dňa 10.1.2019 uplynul rok, čo tvoje srdiečko

z Prievidze - Necpál

a dňa 10.12.2018 uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mama, starká a prastarká

Peter Lukáč
prestalo byť.
Tí, čo ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti Ľudka, Anka, Jožko, Dušan a Marian s rodinami.

S láskou spomína priateľka Marta s rodinou.

131190137

Ľudmila Petrášová.

„More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala,
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás..“

131190139

Spomína manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

131190132

Ľúbime ťa, odpočívaj v pokoji.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Cez rosu v očiach slza sa tlačí,
po tvári steká a nekonečne páli.
Spomienkou krásnou sa pre nás stal.
Žiaľ z tváre však ostal stále nezmytý,
je rovnaký ako v deň, keď od nás odchádzal.

Dňa 19.3.2019 uplynul smutný rok,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, starká a prastarká

Dňa 22. marca 2019 si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia nášho drahého

pani Anastázia Vöröšová, rod. Martincová.

Milana Dolníka.

S láskou na neho spomína maminka a sestra Lucia s rodinou.

131190140

S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.
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131190141

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

8
služby, domácnosť

hurtis@advokathurtis.sk

PÁLENICA
KARPATY
6(%('5$ä,(
T: 0911 520 675
YRĐQpWHUPtQ\GRYR]SiOLPHONYDVX

TEL: 0919 281 427
Stop Dlhom s.r.o., Š. Moyzesa 10 Prievidza
www.stop-dlhom.sk

721190100

Chcete sa zbaviť exekútora?
Vyhláste Osobný bankrot.
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721190093

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?
72119 0002

Chcete

9
auto-moto, domácnosť, škola

priemerná spotreba 6,9l/100 km, priem. emisie: 158 CO2/g/km

PROFIN CAR
Necpalská cesta 36,
Prievidza (oproti Lidlu)
T: 046/540 75 35, 0903 554 440, 0908 924 779
e-mail: lada@profincar.sk

131190113

721190001

cena modelu od 10 990€

68-06

Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza

Kontakt: 046/54 24 064 alebo www.zsrastislavovapd.edupage.org

721190102

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131190003

24 nových moderných
dekorov

Veta: „Nedokážem sa naučiť cudzí jazyk!“ je blud

„Vždy, keď k nám zavíta niekto s tvrdením, že sa nedokáže
naučiť cudzí jazyk, musím sa
pousmiať“, vysvetľuje manažérka jazykovej školy ZARAZ v Prievidzi a v Handlovej Bronislava
Zigová.
Odpovedá otázkou: „A ako ste
sa naučili materinský jazyk?“
Takmer vždy príde rovnaká odpoveď: „Neviem, to som sa neučil, to
viem odmalička.“
„Príďte sa teda pozrieť na
našu ukážkovú hodinu ZDARMA
a uvidíte ako angličtinu a nemčinu vyučujeme my. Nič za to
nedáte a po skúsenosti na vlastnej koži uveríte, že so správnym
prístupom sa cudzí jazyk dokáže
naučiť naozaj každý.“
Študenti jazykovej školy ZARAZ

sú známi tým, že po prvom kurze
si minimálne 80% z nich zakúpi
aj ďalší kurz a potom ďalší. Nie
však preto, že stále nič nevedia,
ale preto, že konečne našli metódu výučby, pri ktorej na sebe vidia
reálne pokroky.
Už na prvej vyučovacej hodine rozprávajú cudzím jazykom,
nemajú domáce úlohy a jazyk
sa učia priamo na hodinách so
školeným lektorom. Ten ich nenápadne učí riadenou konverzáciou,
jednoducho a prirodzene. Veľmi
podobne tomu ako sa učili svoj
materinský jazyk, len rýchlejšie.
Tak neváhajte a príďte si vyskúšať ukážkovú hodinu ZDARMA aj vy! Bližšie info vám radi poskytneme na 0917 109 899 alebo
na bronislavazigova@zaraz.sk.
Kurzy prebiehajú počas celého
dňa a sú vhodné pre všetky jazykové úrovne, od úplných začiatočníkov až po pokročilých, a tiež
ako príprava na ústnu maturitu.

www.zaraz.sk

tel. číslo: 0917 109 899

Ukážkové hodiny ZDARMA!
HANDLOVÁ: 25.3. a 4.4. o 17.00 hod

NOVINKA!

Hodiny angličtiny s rodeným
Londýnčanom

- konverzácie

na ústnu maturitu
PRIEVIDZA: 28.3. a 2.4. o 18.00 hod -- príprava
obchodná angličtina

PD19-12 strana-

9

131190040

V jazykovej škole ZARAZ,
ktorá patrí so svojimi 23 pobočkami medzi najväčšie na
Slovensku, sú na túto vetu
zvyknutí.

10
politická inzercia, zamestnanie, služby
Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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
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domácnosť, služby, interiér

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%

zasklievanie terás

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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www.balkona.eu
0948 787 777
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balkóny
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12
politická inzercia

PONÚKAM ZMENU SMEROM K AKTÍVNEMU
PREZIDENTOVI, KTORÝ UPOKOJÍ SLOVENSKO
A POSILNÍ JEHO HLAS NAVONOK
¡Ŕɭȶʁ öơǉƆȶʽǫƆ ɢȶɽʋʡɢǫȍ Ǝȶ ƎɭʠǠƢǠȶ ȇȶȍŔ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋɽȇˋƃǠ ʽȶȍǫơŹࡳ -Ǡƃơ ɢȶȇɭŔƆȶʽŔʍ ʽࢳ ɢɭơƎɽʋŔʽȶʽŔȥǭɽʽȶǿǠȶɢɭȶǌɭŔȟʠŔȍơŔǿ˖ʽˋʁǫʍʡƆŔɽʍʽࢳɭơǌǫȷȥȶƃǠȇƎơǠȍŔɽȶʽŔȍȶʽˋɭŔ˖ȥơȟơȥơǿȒʠƎǭŔȇȶ
ʽࢳ%ɭŔʋǫɽȍŔʽơࡳ

ʋŔȇơǿ Ɔǫ ȶȥŔȇơǿ ɢȶȍǫʋǫƃȇơǿ ɽʋɭŔȥˊ Ŕࢳ ȥơŹȶǿȶʽŔʍ
ɢɭȶʋǫȥǫơƆȶȟʠŔȍơ˖ŔȥǫơƆȶࡳ¡ɭ˖ǭȟŔȇơƑʽǫƎǭȟ
˙ơɽŔȥŖȟȥŔʋƢȟŔƃǠʽơɭơǿȥƢǠȶ˙ǫʽȶʋŔʁʋǫơɢǫŔ
ɭȶƎǫȥˊŔࢳɢɭǫŔʋơȒɽʋʽŖࡳĪࢳʋȶȟʋȶȶǠȒŔƎơŹˊɽŔȟǫ
ʽơɭǭȟ ɢȶƎŔɭǫȍȶ ƎȶɽǫŔǠȥʠʍ ɽȇʠʋȶƆȥʡ ˖ȟơȥʠ
ʽࢳɢɭơ˖ǫƎơȥʋɽȇȶȟɢŔȍŖƃǫࡳ
ÚɧƟƄȲࡳ
áɭơʋȶ˙ơʽơɭǭȟ˙ơǠȍŔʽŔʁʋŖʋʠȟʠɽǭŹˊʍɽȇʠʋȶƆȥơ
ȥŔƎɽʋɭŔȥǭƃȇŔ Ŕࢳ ȥơȟŔȍŔ Źˊ ɽŔ ɭǫŔƎǫʍ ʽȍŔɽʋȥˋȟǫ
ɢȶȍǫʋǫƃȇˋȟǫ ɢɭơǉơɭơȥƃǫŔȟǫࡳ Ī˙Ǝˊ ɽȶȟ ɽʋŔʽŔȍ ȥŔ
ɽʽȶǿơǿȥơ˖ŖʽǫɽȍȶɽʋǫŔࢳʽʁơʋȇˋȟȒʠƑȶȟȥŔòȍȶʽơȥ࢛
ɽȇʠɢȶȥʡȇŔȟŔǿɽʽȶǿʠƎǫɢȍȶȟŔʋǫƃȇʡʋɭɢơ˖ȍǫʽȶɽʍࡳ
ˋȟ ȟȶǿŔ ɢɭȶʋǫȇŔȥƎǫƎŖʋȇŔ ǿơ ɽȇȼɭ ɢȶȇɭŔƆȶʽŔ࢛
ȥǭȟɽʡƆŔɽȥƢǠȶɢɭơ˖ǫƎơȥʋŔǿŔŹˊɽȶȟɭŖƎɢȶȥʡ࢛
ȇȶȍȒʠƑȶȟʡɢɭǫȟȥʡ˖ȟơȥʠ࢛ʽȶʽťƆʁơǿŔȇʋǫʽǫʋơ
ȥŔʽȶȥȶȇŔǿƎȶʽȥʡʋɭŔŔࢳʽࢳʡɢɭǫȟȥơǿɽȥŔǠơȶࢳ˖ȟǫơɭࡳ
ÚȊŕȢʙǼƟʄƟɷŔʶࢴȄŔȜɝŔȢǨʶ˃ǝɧŔȢǨʆࡳ
þŔȇ Ŕȇȶ ƎȶʋơɭŔ˖ ɢȶʠȇŖ˙ơȟ ȥŔ ȶƎȍǫʁȥȶɽʋǫ
ʽࢳȟȶǿơǿɢȶȥʠȇơɢɭơȒʠƎǭࡳáŔʋɭǭȇࢳȥǫȟŔǿȟȼǿɽǫȍȥˋ
ŔȇƃơȥʋȥŔǫȥʋơȥ˖ǭʽȥơǿʁǫʠȇȶȟʠȥǫȇŖƃǫʠɽࢳȒʠƑȟǫ
ɢɭơʋȶ˙ơ Źˊ ɽȶȟ ǫȟ ȶʋʽȶɭǫȍ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋɽȇˋ ɢŔȍŖƃ
ȥŔɢɭŔƃȶʽȥƢɽʋɭơʋȥʠʋǫŔŔࢳʽˊʋʽȶɭǫȍŹˊɽȶȟɽǫŔǿ
ɢɭǫŔȟʠ ȍǫȥȇʠ ȥŔ ɽʋŔɭȶɽʋȶʽ ɢɭǫȟŖʋȶɭȶʽ ˙ʠɢŔ࢛
ȥȶʽࡳ áȶȇǫŔȒ ȟŖʋơ ȥŔ ȟˊɽȍǫ Ŕȥʋǫ࢛ȇŔȟɢŔȥ ȇࢳ ʋơǿ
ɽȶȟ ɽŔ ȥǫȇƎˊ ȥơʠƃǠˋȍǫȍ Ŕȥǫ ȥơʠƃǠˋȍǫȟ Ǡȶƃǫ
ɽŖȟ Ɔơȍǭȟ ˖ŔʽŖƎ˖Ŕǿʡƃơǿ Ŕȥʋǫ࢛ȇŔȟɢŔȥǫ ࢛ Ɔǫ ʠ˙
ɢɭơƎ ɢɭʽˋȟ ȇȶȍȶȟ ʽȶȍǫơŹ Ŕȍơ ơʁʋơ ǫȥʋơȥ˖ǭʽ࢛
ȥơǿʁǫơʋơɭŔ˖ʽࢳʋˋƃǠʋȶƎȩȶƃǠࡳ0ȶʽʁŔȇȥơȟȼ˙ơȟ
ŔȇƃơɢʋȶʽŔʍǿơŔǿɽǫȍȥŖŔȥʋǫ࢛ȇŔȟɢŔȥʽȶƆǫȟȶǿơǿ
ȟŔȥ˙ơȍȇơࡳ
Ȅ˄ǼƟʄƟƌŔʶŕɺɝɧȲǊɧŔȜࡳ
Īࢳ ɢɭʽȶȟ ɭŔƎơ ǿơ ʋȶ ƃơȍȶɽɢȶȍȶƆơȥɽȇˋ ˖ȟǫơɭ
Ŕࢳ ˖ʽˋʁơȥǫơ Ǝȼʽơɭˊ ȒʠƎǭ ʽࢳ ɢȶȍǫʋǫȇʠࡳ <Ŕȍơǿ ǿơ ʋȶ
ɽǫȍȥƢòȍȶʽơȥȇȶƎȶʽȥʡʋɭŔƃơ˖ȟȼǿɽǫȍȥˋɽȶƃǫŖȍȥˊ
ɢɭȶǌɭŔȟ ɢɭơ ȥŔʁǫƃǠ ɽơȥǫȶɭȶʽ ȇȶȥȇɭƢʋȥʠ ʽǭ˖ǫʠ

ɢɭơ ȟȍŔƎˋƃǠ ȒʠƎǭ Ŕࢳ ȟȍŔƎƢ ɭȶƎǫȥˊ ƃơ˖ ɽʋɭŔʋơ࢛
ǌǫƃȇˋɢȶǠȒŔƎȥŔȥŖʁɢɭǫơȟˊɽơȍƆǫƃơ˖ŔȟŹǭƃǫʠ
Źˊʍ ȶŹǠŔǿƃȶȟ ȥŔʁǫƃǠ ɢȼƎȶǠȶɽɢȶƎŖɭȶʽࡳ ȇȶ
ɢɭǭȇȍŔƎ ʠʽơƎǫơȟ ˙ơ Źˊ ɽȶȟ ɭŖƎ ɢɭŔʽǫƎơȍȥơ
ɽơƎơȍ ɽࢳ ȟǫȥǫɽʋɭȶȟ ɢɭŖƃơ Ŕࢳ ƑŔȍʁǭȟǫ ȥŔǿƎȼȍơ˙ǫ࢛
ʋơǿʁǭȟǫ ȶƎŹȶɭȥǭȇȟǫ ȥŔ ʋǫơʋȶ ȶŹȍŔɽʋǫ ŔŹˊ ɽȟơ
ȥŔʁʋŔɭʋȶʽŔȍǫ ɢȶʋɭơŹȥƢ ˖ȟơȥˊࡳ ŁŖɭȶʽơȥ ǿơ ʋȶ
ɽǫȍȥƢ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥŔʽȶȥȶȇ ƃơ˖ ʽơȒȟǫ ƎȶŹɭƢ
ȇȶȥʋŔȇʋˊʽࢳ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭȇʋȶɭƢɽȶȟɢɭǫɢɭŔʽơȥˋȶƎ
ɢɭʽơǿ ɽơȇʠȥƎˊ ɢȶʠ˙ǫʍ ʽࢳ ɢɭȶɽɢơƃǠ òȍȶʽơȥɽȇŔࡳ
¶ɢťʍ ɢɭǭȇȍŔƎ ʠ˙ ɽȶȟ ɽɢȶȍʠ ɽࢳ ʽȍŖƎȶʠ ŹȶǿȶʽŔȍ
ɢɭȶʋǫ ȟǫǌɭŔƆȥˋȟ ȇʽȷʋŔȟ Ŕࢳ ȥơ˖ȍȶȟǫȍ ɽȶȟ ɽŔ
Ɔǫ ˖ȟǫơɭǫȍ èʠɽȶʽ Ŕࢳ čȇɭŔǿǫȥƃȶʽ ŔŹˊ ȥŖȟ ɢɭʡƎǫȍ
ɢȍˊȥࡳȇȟǫȒʠƎǫŔƎŔǿʡɽʽȶǿʠƎȼʽơɭʠɭȶʽȥŔȇȶŹˊ
ɽȶȟ˖ŔòȍȶʽơȥɽȇȶŹȶǿȶʽŔȍȥŔƑŔȍơǿࡳ

ġǨƟɝɧƟˏǨƌƟȢʄʄǨƟʄȲʶƟƂǨˏȜƟȢǨʆࡳ
áɭơ˖ǫƎơȥʋ ɽǭƃơ ȥơȟȼ˙ơ ɢǭɽŔʍ ˖Ŗȇȶȥˊ Ŕȍơ ʽǫơ
ʽơȒŔ ʽơƃǭ ˖ȟơȥǫʍ ɽʽȶǿǭȟ Ŕȇʋǭʽȥˊȟ ɢɭǭɽʋʠɢȶȟࡳ
¡ȼ˙ơ ǫȥǫƃǫȶʽŔʍ ƃơȍȶɽɢȶȍȶƆơȥɽȇʡ Ǝǫɽȇʠɽǫʠ ȥŔ
ʋƢȟˊȇʋȶɭƢɢȶʽŔ˙ʠǿơ˖ŔƎȼȍơ˙ǫʋƢࡳ¡ȼ˙ơʽˊʽǭǿŔʍ
ʋȍŔȇ ȥŔ ɢȶȍǫʋǫƃȇƢ ɽʋɭŔȥˊ ɢɭơƎʽȶȍŔʍ ɽǫ ǿơƎȥȶʋ࢛
ȍǫʽˋƃǠ ȟǫȥǫɽʋɭȶʽ ŔȍơŹȶ ʽơʋȶʽŔʍ ˖Ŗȇȶȥˊࡳ þŔȇʋȶ
ɽȶȟȥŔʁʋŔɭʋȶʽŔȍʽǫŔƃơɭƢʽơƃǫŔǿʽࢳɢɭȶɽɢơƃǠòȍȶ࢛
ʽơȥɽȇŔ˖ࢳƃơȍȶơʠɭȷɢɽȇơǿʡɭȶʽȥơ࢛ȥŔɢɭǭȇȍŔƎŔŹˊ
ŔʠʋȶȟȶŹǫȍȇˊʠࢳȥŖɽȥơ˖ŔɽɢŔȍǫʋɭơȥƎơȍơȇʋɭȶȟȶ࢛
Źǫȍǫʋˊ Ŕȍơ ȥŔȶɢŔȇ Źȶȍǫ ǿơǿ ʍŔǠʡȩȶȟࡳ áȶƎȶŹȥơ
ɽȶȟɢȶƎɢȶɭȶʽŔȍǫȥȶʽŖƃǫơʽࢳȶŹȍŔɽʋǫơȥơɭǌơʋǫȇˊ
ŔŹˊȥŔʁơʁȇȶȍˊȥơȟȶƃȥǫƃơƆǫƃơȍƢȟơɽʋŖŹȶȍǫ
ȟȶƎơɭȥƢŔࢳơȥơɭǌơʋǫƃȇˊơǉơȇʋǭʽȥơࡳ
.ȲŸ˃ɷʄƟƂǝƂƟȊǨȲƌȄŕˏŔʆʶȲȊǨƄȲȜࡳ
Źˊ ƃơȍƢ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȇࢳ ʠɭȥŖȟ ࠂ߿ࡳ ȟŔɭƃŔࡳ
ࢳ ŔŹˊ ɽŔ ɭȶ˖ǠȶƎȍǫ ɢɭơ ɽǫȍȥƢ Ŕࢳ ǿơƎȥȶʋȥƢ òȍȶ࢛
ʽơȥɽȇȶ ࢛ ʋŔȇ ƎȶȟŔ Ŕȇȶ Ŕǿ ȥŔ ȟơƎ˖ǫȥŖɭȶƎȥơǿ
ɽƃƢȥơࡳĪơɭǭȟ˙ơȥŔǿɽǫȍȥơǿʁǫŔɢɭơ˖ǫƎơȥʋɽȇŖȇȶȟ࢛
ɢơʋơȥƃǫŔ ǿơ ˖ŔȇȷƎȶʽŔȥŖ ʽࢳ ȶɽȶŹȥȶɽʋǫ ȶƎʽŔǠơ
ŔࢳȥŔɽŔƎơȥǭɢɭơ˖ǫƎơȥʋŔࡳ¶ɽȶŹȥˋʽȇȍŔƎŔʠʋȶɭǫʋŔ
ɢɭŔƃȶʽǫʋȶɽʍ Ŕࢳ ɽƃǠȶɢȥȶɽʋǫ ƎȶȇŖ˙ʠ ȥơɢȶȟơɭȥơ
˖ȥŖɽȶŹǫʍǿơǠȶǉȶɭȟŖȍȥơȇȶȟɢơʋơȥƃǫơࡳ

¶ŹǿơƎȥŖʽŔʋơȒ¡ŔɭȶʁöơǉƆȶʽǫƆ%ɭŔʋǫɽȍŔʽŔࡸ7ȶƎŖʽŔʋơȒèFez¶¥áèFòòࢳɽࡳࢳɭࡳࢳȶࡳöʋʠƎơȥʋɽȇŖࠁࠈࠀࠆ߿ࠀþɭȥŔʽŔz0¶ࠂࠅࠁࠄࠁࠃࠀࠆ
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êࢴƄǪȜƂǝƂƟʄƟȲɷȊȲʶǨʆʶȲȊǨƄȲʶʶࢴƌɧʙǝȲȜȄȲȊƟࡳ
Īǫơȟ ˙ơ ʠ˙ ǿơ ʋȶ ʋˋ˙Ǝơȩ Ŕȍơ Ŕǿ ʋŔȇ ɽŔ ɢŔʋɭǭ
ɢȶƑŔȇȶʽŔʍ ʽʁơʋȇˋȟ ȒʠƑȶȟ ȇʋȶɭǭ ɢɭǫʁȍǫ ʽȶȍǫʍ
Ŕࢳ ʽơȒȟǫ ɽǫ ʽŖ˙ǫȟ ȇŔ˙Ǝˋ ǿơƎơȥ ǠȍŔɽ ȇʋȶɭˋ ɽȶȟ
ƎȶɽʋŔȍࡳ ǿ ʽࢳ ƎɭʠǠȶȟ ȇȶȍơ ʠɭȶŹǭȟ ʽʁơʋȇȶ ɢɭơ
ʋȶŔŹˊɽȶȟɢɭơƎɽʋŔʽǫȍɽʽȶǿʠɢȶȥʠȇʠɢɭơɽǫȍȥƢ
Ŕࢳ ɢȶȇȶǿȥƢ òȍȶʽơȥɽȇȶࡳ òʋŔʽǫŔȟ ǿʠ ȥŔ ɽʽȶǿȶȟ
ȶɽȶŹȥȶȟ ɢɭǭŹơǠʠ Ɔǫɽʋȶȟ ʁʋǭʋơ ŹȶǠŔʋˋƃǠ
ȟơƎ˖ǫȥŖɭȶƎȥˊƃǠ ɽȇʡɽơȥȶɽʋǫŔƃǠࡳ ¡ȼǿ ɢɭȶǌɭŔȟ
ɽʋȶǿǭȥŔʋɭȶƃǠɢǫȍǫơɭȶƃǠ࢛ƃǠƃơȍŹˊɽȶȟʠɢȶȇȶǿǫʍ
ŔʋȟȶɽǉƢɭʠ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠ Ŕࢳ ˖ʽˋʁǫʍ Ǝȼʽơɭʠ ȒʠƎǭ
ʽࢳɢȶȍǫʋǫȇȶʽƃǠƃơȍŹˊɽȶȟɢȶɽǫȍȥǫʍǠȍŔɽòȍȶʽơȥ࢛
ɽȇŔȥŔʽȶȥȶȇŔࢳʽࢳȥơɢȶɽȍơƎȥȶȟɭŔƎơŹˊɽȶȟɭŖƎ
ȥŔʁʋŔɭʋȶʽŔȍ ȥȶʽƢ ʋƢȟˊ ʽࢳ ɽȶƃǫŖȍȥơǿ ȶŹȍŔɽʋǫ ȥŔ
ɢȶƎɢȶɭʠ ȟȍŔƎˋƃǠ ȒʠƎǭ Ŕࢳ ȟȍŔƎˋƃǠ ɭȶƎǭȥ Ɔǫ ȥŔ
ƑŔȍʁǭɭȶ˖ʽȶǿȥŖʁǠȶɢɭǫơȟˊɽȍʠࡳ
ÚɧǪƌƟʄƟƌȲƌɧʙǝƠǝȲȄȲȊŔɷࢴȢǨƟƄǪȜȢȲʶ˄Ȝࡳ
ࢳɽʽȶǿơǿȇŔȥƎǫƎŔʋʡɭơɢɭǫɽʋʠɢʠǿơȟŔȇȶȇࢳɽȍʠ˙Źơ
ɢɭơ ȒʠƎǭࡳ ¥ŔƑŔȍơǿ ŹʠƎơȟ ɢɭơʋȶ ɢȶȥʡȇŔʍ ɽʽȶǿơ
ɽȇʡɽơȥȶɽʋǫ Ŕࢳ ɽʽȶǿʠ ʽǭ˖ǫʠ ɽǫȍȥƢǠȶ ǿơƎȥȶʋȥƢǠȶ
òȍȶʽơȥɽȇŔࡳ áɭʽƢ ȇȶȍȶ ȟŔ ȍơȥ ʠʋʽɭƎǫȍȶ ʽࢳ ʋȶȟ
˙ơ ǿơ ɢȶʋɭơŹȥƢ ɢȶɽǫȍȥǫʍ Ǝȼʽơɭʠ ȒʠƎǭ ʽࢳ ɢȶȍǫʋǫȇʠ
Ŕࢳɢȶȍǫʋǫȇȶʽࡳǿɢɭơʋȶɽȶȟơʁʋơɭȶ˖ʽǫȥʠȍɽʽȶǿɢɭǭ࢛
ɽɢơʽȶȇȇࢳʋȶȟʠ࢛ʋˋȟ˙ơɽȶȟɢɭǫɢɭŔʽơȥˋʽ˖ƎŔʍ
ɽŔ ǫȥʁʋǫʋʡʋʠ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋɽȇơǿ ǫȟʠȥǫʋˊ ɢɭơʋȶ˙ơ
ʽơɭǭȟ ʽࢳ ɭȶʽȥȶɽʍ ʽʁơʋȇˋƃǠ ȒʠƎǭ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠ
ʽࢳʋơǿʋȶȇȒʡƆȶʽơǿȶŹȍŔɽʋǫࡳ
%ʙƌƟʄȲɷʄŔƄǨʆȢŔʶ˄ǝɧʙࡳ
ĪʁơʋȇȶȟŔǿʡʽࢳɭʠȇŖƃǠȒʠƎǫŔŔࢳǿŔɢɭǫǿȟơȟŔȇˋ࢛
ȇȶȒʽơȇʽˋɽȍơƎȶȇɽࢳɭơʁɢơȇʋȶȟࡳèŖƎŹˊɽȶȟŔȍơ
ɢȶʽ˖ŹʠƎǫȍ ƃơȍƢ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȇࢳ ʋȶȟʠ ŔŹˊ ɢɭǫʁȍȶ
ࠂ߿ࡳ ȟŔɭƃŔ ʽȶȍǫʍࡳ Źˊ ɽǫ ʽʁơʋȇˊ ɭơǌǫȷȥˊ ʋŔȇɢȶ࢛
ʽơƎǫŔƃʽ˖ŔȍǫɢɭǭȇȍŔƎ˖ࢳ%ɭŔʋǫɽȍŔʽˊࡳŹˊɭȶ˖ǠȶƎȍȶ
ƃơȍƢòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
õŔȄˑƟɝȷǼƌƟʄƟƌȲɧƟǊǨȳȢȲʶࡳ
áȶƆŔɽɢɭʽƢǠȶȇȶȍŔɽȶȟȶɢťʍȶŹǫʁǫơȍòȍȶʽơȥɽȇȶ
ƎȶȇȶȥƃŔ Ŕ˙ ƎʽŔȇɭŖʋࡳ òʋȶʽȇˊ ʋˋƃǠʋȶ ɽɭƎơƆȥˋƃǠ
ɽʋɭơʋȥʠʋǭ ȥŖɽ ɽࢳ ȟŔȥ˙ơȍȇȶʠ ƎȶŹǭǿŔȍǫ ɢȶ˖ǫʋǭʽȥȶʠ
ơȥơɭǌǫȶʠ Ŕࢳ ƑŔȍơǿ ȟȶʋǫʽȶʽŔȍǫ ɢɭŔƃȶʽŔʍ ɢɭơ òȍȶ࢛
ʽơȥɽȇȶࡳòȶȟɢɭơɽʽơƎƆơȥˋ˙ơȍơȥɽࢳȒʠƑȟǫɽŔƎŖ
ɭȶŹǫʍ ɢȶƃʋǫʽŖ ɢȶȍǫʋǫȇŔࡳ áȍŖȥʠǿơȟ ʋơƎŔ ʽˊƃơɽʋȶ࢛
ʽŔʍƎȶɭơǌǫȷȥȶʽŔǿɢɭơƎƎɭʠǠˋȟȇȶȍȶȟʽȶȍǫơŹࡳ
.ȲŸʙƌƟȢŔǼƌȷȊƟˑǨʄƟǼɺȲʙʚȊȲǝȲʙȢȲʶƠǝȲ
ɝɧƟˏǨƌƟȢʄŔࡳ
ĪʁŔƎơ ȟǫ ȒʠƎǫŔ ȇȍŖƎȍǫ ȥŔ ɽɭƎƃơ ɢȶʋɭơŹʠ ˖ǿơƎ࢛
ȥȶʋǫʍ ɭȶ˖Ǝơȍơȥʡ ɽɢȶȍȶƆȥȶɽʍࡳ ǿ ʋȶ ȟŔ ʠʋʽɭƎǫȍȶ
ʽࢳ ʋȶȟ ˙ơ ȥŔǿƎȼȍơ˙ǫʋơǿʁȶʠ ʡȍȶǠȶʠ ǿơ ɽɢɭŔʽǫʍ
ȟŔˉǫȟʠȟɢɭơƃơȍȶɽɢȶȍȶƆơȥɽȇˋ˖ȟǫơɭȥơɭȶ˖Ǝơ࢛
ȒȶʽŔʍȒʠƎǭȥŔɽȍʠʁȥˋƃǠŔࢳȥơɽȍʠʁȥˋƃǠȥŔʽȶȍǫƆȶʽ
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zamestnanie, služby

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €
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45-0051

0905 745 006 ř0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD

59-0087

47-019

Začíname 06.04. 2019 a potom každú druhú sobotu
pred Kolibou PACHO 9:00 - 10:00 hod.

14
hlavu hore,
radíme,
kultúra
zdravie
/ služby,
zamestnanie
Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.
Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií možno badať, že dispozičné právo
je pri zmluve o pôžičke konštruované
širšie ako pri zmluve o výpožičke. K
jednotlivým rozdielom medzi týmito
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť
komparáciou ich podstatných znakov.
Podstatnými znakmi zmluvy o pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné veci, čo však neplatí pri zmluve
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy
môžu byť aj nehnuteľné veci.
Pri zmluve o pôžičke si zmluvné
strany môžu dojednať úroky, pri zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo určené veci. Z toho vyplýva, že
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná,
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

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

47-013

JUDr. Štefan Harabin

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

33-0003

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,
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mesto prievidza
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editoriál / služby
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Výrobca okien

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

DREVENÉ
OBKLADY
www.perodrazka.sk

preprava
sťahovanie
vypratávanie

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ
H;DE:=%=EñDHOB<:%
M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

Dovoz
štrku
0915 863 227 - 0911 168 982
85_0152

DOVEZIEM

85_0220

www.stahovacia-sluzba.com

72190103

Dovoz štrku

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 496,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 8.00-17.00
So 8.00-12.00

Adresa:

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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www.inexdecor.sk

131190144

PODLAHY
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