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PRIEVIDZSKO
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

ROZVOZ a PREDAJ
UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK

Super cena

Nitrianske Pravno T: 0949 898 042

721190056

Najčítanejšie regionálne noviny

STRÁŽCOVIA
OBLEČENIA

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia. BEZ OBÁV.
AŽ

100 EUR SPÄŤ
131190001

KÚPTE SI SUŠIČKU ALEBO ZOSTAVU
PRÁČKY A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE

&1m+8160

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

721190001

Z

Akcia platí od 18. 2. do 12. 4. 2019 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
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Doprava v cene!
Pečené prasiatka
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

13119084

BEZKONKURENČNÁ CENA!

2
REDAKčné slovo / reality, peniaze

PRIEVIDZSKO Posúvanie času

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

51.100
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
13.100
30.500
40.000
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

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

131190002

Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa opý-

tať, ako je to so zahladením odsúdenia?
Bol som nepodmienečne odsúdený na 2
mesiace za marenie úradného rozhodnutia
v roku 2008.

Odpoveď: Dobrý deň, na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné
podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o
zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmot- JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.
noprávne podmienky uvedené v § 92 ods. 1
a 2 Trestného zákona. Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní
jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať
rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci
päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest
odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. Pre urýchlenie konania
je vhodné zaslať žiadosť na príslušný súd, ktorým je okresný súd,
v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko,
alebo kde mal naposledy bydlisko. Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti
a stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný
návrh na zahladenie odsúdenia.

» 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.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

Nevadí, že páli, aspoň vyštípe
bacily. Je táto fráza pravdivá?

Chcete

Pamätáte si na obdobie, keď ste boli malé dieťa a skúsili ste jesť štipľavú
papriku, ktorá vám nechutila pre jej pálivosť, ale mamina vám povedala, že
je to zdravé a vypáli vám to bacily?
Samozrejme, keď to povedala mamina alebo starká, tak to musela byť
pravda a vôbec sme sa nezamýšľali, či je to skutočne tak. Ale skutočne sa
zakladali ich tvrdenia na pravde?
Pálivý efekt z papriky spôsobuje látka kapsaicín, ktorá bola zistená a extrahovaná z papriky začiatkom 19. storočia. Pokiaľ nebola táto látka stanovená, určovala sa sila štipľavosti takzvaným Scovilleho testom pálivosti. Test
bol založený na ochutnávaní roztoku papričiek, vody a cukru, pričom sa meral čas, pokiaľ pálivosť neustúpi. Tento test však nebol často úplne presný,
keďže bol závislý na ľudských hodnotiteľoch.
Aký je zdravotný aspekt kapsaicínu?
Kontakt tejto látky so sliznicami (ústa, oči) spôsobuje pálenie a veľakrát
aj podráždenie. Tieto vlastnosti sa využívajú pri redukčných diétach, kde
podporuje rýchlosť metabolizmu, ale taktiež zvyšuje telesnú teplotu konzumenta – človek spáli viac energie, a to aj bez aktívnej činnosti. Tiež sú potvrdené antimikrobiálne účinky v tráviacom trakte, najmä pri otravách jedlom
zapríčinené E.coli alebo salmonelou. Preto áno, keď ste boli malí a rodičia
vám hovorili, že nevadí, že štípe, aspoň vyštípe bacily,
mali pravdu.
Samozrejme, aj tu, ako pri každej inej zložke potravy,
treba mať na zreteli primerané množstvo. Niektoré zdroje
uvádzajú, že odporúčaná týždenná dávka, ktorá má liečebné účinky, je približne 1000 mg. Avšak každý človek je
iný a dávka sa môže líšiť. Preto pestrá a vyvážená strava
je to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie urobiť a s poMiroslav Žiak,
kojným svedomím môžete aj vy hovoriť svojím deťom rovposlanec TSK,
nakú frázu, ako vám hovorili rodičia.
expert na potravinárstvo
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131190134

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

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

72119 0002

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

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné
dôkazy poukazujú na tých skutočných,
vyrehotaných, zahojených, milujúcich
„smotánky“ a iné spoločenské podujatia pre našu morálnu a hodnotovú spodinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“.
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafiánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň
neúnavne kandidujú kam sa len dá.
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za peniaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim
nedostanú, lebo... Lebo na Slovensku
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá.
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchádzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko.
Spomínajú sa aj predčasné voľby.
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť
aj o viac ako hodinu, potom treba vedieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvykne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať
politikov, aby sa konečne prestali zaoberať sami sebou a spomenuli si, že tu žije či živorí
aj ďalších zhruba päť a
pol milióna ľudí. Chce to
významný posun a nielen
v čase.
Tak už niečo
posuňme, pekný
týždeň!

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

131190006

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Posledný marcový víkend sa toho posunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si,
na pomery u nás, na našom Slovensku,
vybral netradičný smer. Poskočil vpred.
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Konečne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdobia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony
si robia v posledných rokoch viac-menej
čo chcú.
Je to určite dobrá správa, ak pozorne sledujeme, koľkí politici nás chcú
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase,
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť.
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravodlivosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú
medzi vysmiatymi politikmi a zamračenými kriminálnikmi aj dnes. Devätdesiate roky, či dokonca roky tridsiate, v
čase americkej prohibície? Jedna časová
hodinka posunu vpred je v tom akosi
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povinnosti z času na čas pripomenú zas z času
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrádanie eurofondov, cez podvody a defraudácie, cez volebné podvody, cez nedodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo,
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme

Chcete sa zbaviť exekútora?
Vyhláste Osobný bankrot.

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

721190100

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

131190026-1

Redakcia:
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SLUžby, domácnosť, interiér

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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politická inzercia, služby, krása

06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / 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
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

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

131190011

PEDIKÚRA EMILY

131190010

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

vás pozýva na profesionálne ošetrenie nôh

do novootvorenej prevádzky
v Prievidzi, sídlisko Zapotôčky, OD Lúky
Objednávky: 0903 531 429

ponúkam priestor pre nechtovú dizajnérku (kozmetičku, maséra)

MC Slniečko

pozýva na BURZU

- štiepaný buk
- odrezky dub
YRODĨPo.

mobil:

- Pia.

od

detských a tehotenských vecí a detských potrieb
"JAR/LETO" detského oblečenia a potrieb pre deti.
Zber streda: 3.4. od 13.00 do 18.00 h..
Predaj štvrtok: 4.4. od 9.00 do 18.00 h.
Výdaj od pondelka 8.4.2019
Čisté tlačivá vydávame od 26.3. doobeda
alebo po telefonickom kontakte 0905 922 552.

8 oo - do 14oo hod.

0910 598 927

Info: Novackého 14, sídl. Sever, Prievidza

fb: mc slniecko

131190149

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Byty na prenájom v PD
Sever, jednoizbový, zariadený za 180 EUR a za 190
EUR od 1.apríla. T: 0944 589
022
» Prenajmem 2-izbový byt
v PD-Staré mesto. Tel. 0908
722 328
» Prenajmem útulný, trojizbový byt na Zapotočkoch.
Voľný od 1.4. 2019.T: 0948
344 978

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

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
» Predáme 1-izbový byt,
komplet prerobený a zariadený, 2/4 v centre ul.Šumperská kontakt 0915 757
388

nášho hnutia OĽANO je alternatívou
voči návrhu Smeru a má výrazne väčšiu podporu medzi ľuďmi či odbornou
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť náš návrh vyhodnotila ako dramaticky zodpovednejší
voči verejným financiám. Náš návrh je
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru,
ktorý určuje len vek odchodu do dôchodku. Podľa nás je však pri určovaní
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na
to, kto koľko rokov odpracoval a akým
dielom prispel k budovaniu Slovenska.
11. Zrušenie doplatkov na lieky.
Deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím by mali byť oslobodení od akýchkoľvek doplatkov na
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie
je potrebné bližšie
vysvetľovať. Táto
skupina ľudí si
rozhodne zaslúži
našu pomoc.
Bojujeme
Za
Slovensko priateľské k rodinám.
Pomôžte nám ho
presadiť.

721190091

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim starú motorku,
diely, doklady. T: 0940 969
845
» Kúpim starého Mustanga,Babetu do 100€.T: 0949
150 398
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.T:
0908 205 521

7 otázok v našom hĺbkovom
referende, ktoré
orga n izujeme,
chceme venovať
slovenským rodinám a ich problémom. Naposledy som Vám predstavili
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.
9. Vymáhanie výživného štátom.
Chceme, aby administratívu a náklady
na vymáhanie výživného na dieťa mohol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek
sa dnes dlhé mesiace či roky doprosujú otcom svojich detí (niekedy je to
aj opačne), aby im zaplatili alimenty.
Doplácajú na to svojím časom i peniazmi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku
preniesť na Centrum právnej pomoci,
ktoré by alimenty vymáhalo za neho.
Zastávame názor, že matky či otcovia v
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.
10. Po 40 odpracovaných rokoch
do dôchodku. Štát by mal umožniť
odchod do predčasného dôchodku
každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov., samozrejme s tým, aby sa materská i rodičovská „dovolenka“ počítala
do odpracovaných rokov. Tento návrh

131190126

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj

Referendum: Slovensko pre rodiny

131190160

Občianska
riadková
inzercia

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

zasklievanie terás

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Predám jahence. T: 0944
189 052
» Kúpim 1 Včeliu rodinu. T:
0915 418 014
hobby
a šport
11
11 HOBBY
A ŠPORT

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PD19-13 strana-
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NOVOOTVORENÉ KVETINÁRSTVO

Kvietky od Ivetky

gratulačné, svadobné, smútočné kytice, živé kvety, umelé kvety,
smútočné vence, zeminu, hnojivá, sviečky, darčekový a dekoračný tovar.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

131190151

131190009

v PD na STAROM SÍDLISKU na KOLOTOČI Vám ponúka

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

PÁLENICA
KARPATY
6(%('5$ä,(
T: 0911 520 675

721190082

YRĐQpWHUPtQ\GRYR]SiOLPHONYDVX

721190093

131190089

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

131190113

131190152

cena modelu od 10 990€

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

24 nových moderných
dekorov

Ku vybraným dekorom
podložka a lišta len za 1 cent
131190012

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
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5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

6
zdravie / zamestnanie,služby

Desatoro zdravého stravovania,
alebo malé no efektívne zmeny v strave

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Zbieram-Kúpim rôzne staré
veci z domu a povale. T: 0911
339 297
» Predám terárium s chameleónom. Cena dohodou Info
0904 248 897
» Kúpim ľudové kroje . T:
0902 708 047

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt,
keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si
energiu na doobedie hneď zrána.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PD 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, PD zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

7. V chladničke si usporiadajte
potraviny
A to tak, aby tie zdravšie a energeticky
menej výkonné boli vpredu.

T:0905 250 605

LEMAS, spol. s r.o., PD ul. Nedožerská 171/20

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej
podobe.
Jogurt so zachovalou flórou alebo acidofilné mlieko podporujú činnosť tráviaceho traktu.

45-0051

9. Doprajte si.
Malý kúsok horkej tmavej čokolády, alebo malý pohár vína Vám urobí
radosť. Striktné odriekanie obyčajne
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže
stať. Každý návrat k režimovým zmenám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo
menej úspešne.
10. Hýbte sa.
Pohyb je prevencia
pred ochoreniami a aj ich
terapia. Bez každodenného pohybu to proste
nejde.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

75-42

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

Senior Banky, n.o.,

Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536
Zamestnajte sa ihneď v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
a staňte sa členom nášho tímu

Prijme do pracovného pomeru
opatrovateľa/opatrovateľku

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Bojnice
hľadá kolegov na tieto pozície:

Plat: 624 €/mesiac brutto
+ príplatky v zmysle ZP
+ obedy hradené zamestnávateľom

EXPEDIENT/-KA obsluha systémového VZV EXPEDIENT/-KA
miesto výkonu práce BOJNICE
miesto výkonu práce BOJNICE
Koľko zarobíte:
Koľko zarobíte:

Podmienkou: opatrovateľský kurz v rozsahu
minimálne 220 hodín
Kontakt: +421 907 248 854, +421 907 861 707
e-mail: seniorbanky@gmail.com

HĽADÁME

do stavebnej firmy
na pracovnú zmluvu

Čo budete vykonávať ako expedient/-ka
obsluha systémového VZV?

 fyzický príjem a výdaj liekov
a zdravotníckeho materiálu v trojzmennej
prevádzke
 manipulácia s liekmi a zdravotníckym
materiálom v skladových priestoroch
 príprava a kontrola liekov a zdravotníckeho
materiálu na základe objednávky
 možnosť zaškolenia a zaradenia na obsluhu
VZV (na niektorých oddeleniach)

 obsluha systémového VZV
 fyzický príjem a výdaj liekov
a zdravotníckeho materiálu v trojzmennej
prevádzke
manipulácia s liekmi a zdravotníckym
materiálom v skladových priestoroch
príprava a kontrola liekov a zdravotníckeho
materiálu na základe objednávky

 mimoriadna ročná odmena
 vernostné odmeny každý polrok
 mesačný bonus pre najlepších zamestnancov
 referenčný bonus
 príspevok na rekreáciu
 príspevok k doplnkovému dôchodkovému
sporeniu (III. pilier )
 príspevky pri životných a pracovných
jubileách
 úrazové pripoistenie pre expedientov
– obsluhy systémového VZV

 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

Od 700€ brutto + variabilné zložky mzdy
Priemerná mesačná mzda našich expedientov
v roku 2018 bola od 900€ do 1050€ brutto

Čo ešte získate:
FINANČNÉ BENEFITY:

MURÁRA, TESÁRA
MALIARA
PONÚKAME:

Od 750€ brutto + variabilné zložky mzdy
Priemerná mesačná mzda našich expedientov
- obsluhy systémového VZV v roku 2018 bola
od 1030€ do 1130€ brutto

Čo budete vykonávať ako expedient/-ka?

NEFINANČNÉ BENEFITY:

 stabilná práca v prosperujúcej firme
 voľné víkendy
 čisté, klimatizované, moderné skladové
priestory a technické vybavenie
 zvýhodnené služby vlastnej cestovnej
kancelárie
 zaujímavý sociálny program
 príspevok na stravu nad rámec zákona
 zvyšovanie kvalifikácie
 možnosť kariérneho rastu

Čo je potrebné preto urobiť?
Pošlite nám svoj životopis na adresu: zamestnanie@unipharma.sk
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
http://www.unipharma.sk
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16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Eva hľadá príjemného
muža nad 70 rokov, ktorý
dokáže spríjemniť voľné
chvíle kávičkou a humorom.
Nehľadám ﬂirt, len vážne,
som z PD. T: 0908 226 382
» Inv. dôch, 52r, sa rád zoznámi s obyčajnou čestnou
ženou do 56 rokov. Bývam
blízko Prievidze. T: 0911 696
810
» Sympatická 54 r hľadá
priateľa na zoznámenie. T:
0944 724 181

4. Používajte malé taniere.
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľkých tanieroch sa ľahšie stratí, máte
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý
malý tanier, človek má skôr pocit, že si
doprial hodne.

Prax podmienkou! Termín IHNEĎ!
Hrubá mzda 750€

131190147

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Hľadám prácu ako vodič
vysokozdvižného vozíka. T:
0915 348 072
» Kováč ,klampiar ,karosár
pre karosérie hľadá prácu v
Prievidzi . T. 0901 923 325

3. Zvoľte nízkotučné výrobky.
Pred sardinkami v oleji uprednostnite
tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavenými, veľmi často vysokotučnými syrmi,
uprednostnite nízkotučné typu cottage,
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky oproti tým tučným môžu mať až o 30 percent
energie menej, čítajte etikety. Množstvo
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

na dobu neurčitú

znalosť: PU, mzdy, DPH, adm. práca, znalosť daň. zákonov

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve
porcie zeleniny.

131190043

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim starý gramofón na
kľuku s trúbou T: 0911 190
055
» Kúpim jelenie danielie parohy a trofeje T: 0904 134 080
» Kúpim včelie rodiny alebo
odložence. Prípadne pri nalezeni roja zabezpečím odchyt.
Tel: 0915 520 890 Ďakujem..

2. Jedzte dostatok vlákniny.
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete
mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vločiek s ovocím ráno dokáže naštartovať
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem
tekutín.

HĽADÁME ÚČTOVNÍČKU

721190111

Občianska
riadková
inzercia

7
spomíname

Na všetko treba ísť s rozumom

oblô
ž
bezf ka kovo
v
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ne
kľuč
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pečn
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é

dvere + zárubňa
+ kľučka ZDARMA

721190098

od 108€

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

Inzerát, ktorý predáva

0915 780 751

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!

67$9(%122%&+2'1¢632/2ï126ė

Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

0903 535 309
0911 570 047

MQORNGVPÁTGCNK\ÁEKCUVCXGDPÝEJRTÁE
UVCXDCTQFKPPÝEJCD[VQXÝEJFQOQX
RQMNÁFMC\ÁOMQXGLFNCëD[
\CVGRąQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCPÝOKU[UVÉOCOK
\GOPÉXÝMQRQXÉRTÁEG,%$
FQRTCXC6CVTC.KC\
RTGPÁLQOHCUÁFPGJQNGzGPKC

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

www.ekoqelet.sk
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A BEZ POPLATKOV!!!
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tel.:
GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

131190157

Tel: 0904 315 532

721190077

PEKAR.COEX@gmail.com

131190005

Kvalita na prvom mieste.

ŽP EKO QELET a.s.

Handlová
Prievidza

721190105

» red

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu
131190125

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

tak môžete získať výpočet spotreby
tvárnic, odbornú konzultáciu, založenie stavby, požičanie náradia a ďalšiu
užitočnú pomoc. Podmienky služieb si
vždy dôkladne preštudujte.
Nezabudnite byť opatrní. Trochu
zveličene povedané, ale keď budete s
pórobetónovými tvárnicami jazdiť po
tankodrome a potom ich vyložíte na
oranisku, nedivte sa, že z materiálu
budú iba úlomky. Pórobetón je ľahký a
krehký. Manipulujte s ním opatrne.
Nemanipulujte zbytočne s materiálom. Tvárnice by mali zostať na paletách až do doby, keď ich budete VY alebo vami platená firma jednu po druhej
odoberať a murovať. Oplatí sa mať na
stavbe k dispozícií paletový vozík.
Myslite vopred. Nemyslite len na
to, čo sa robí teraz, ale hlavne na to ,
čo bude potom (časovo, ekonomicky
aj technicky). Myslite dopredu – zhodnoťte svoje možnosti a schopnosti,
porovnajte ponuky trhu, zaoberajte sa
detailne prípravou stavby a hľadajte
také riešenia, ktoré vás uspokoja nie
len teraz ale zúročia sa aj do budúcna.

721190091

Každý chce postaviť za výhodnú
cenu. Ale objektívnym ukazovateľom
výhodnosti je pomer : cena/kvalita/
odbornosť/služby. Viete napríklad, že
sú stavebniny, ktoré odkúpia späť materiál, ktorý vám zostal? Tento benefit
vám môže ušetriť pekných pár stoviek.
Nestavajte bez stavebného dozoru.
V rámci znižovania nákladov si mnohí
stavebníci zariadia dozor len na papieri. A to je škoda. Pripravia sa tým o
cenné informácie od niekoho, kto stavbám skutočne rozumie. Stavebný dozor
sprevádza investora po celú dobu výstavby, pri vybavovaní povolení, výbere dodávateľov a materiálov, samotnej
realizácií až po zápis do katastra.
Na všetko sa pýtajte, Než zvolíte
akúkoľvek firmu alebo remeselníka či
objednáte materiál, hovorte najlepšie
so skutočnými odborníkmi, ktorí sa na
trhu pohybujú dlhšiu dobu. Pomôžu
vám zorientovať sa v ponuke, vysvetlia
súvislosti aj možné úskalia, poskytnú výhody a to často zadarmo v rámci
iných služieb.
Nenechajte sa obalamutiť nereálnymi termínmi alebo cenovými ponukami. Rozhoduje ten, kto platí. A to ste vy!
Keď uhradíte faktúru, budú sladké reči
preč a ostáva len serióznosť partnera
alebo kvalita výrobku.
Využite ponuku služieb. Pokiaľ staviate svojpomocne a nie ste práve od fachu, vyžívajte služby, ktoré ponúka napríklad dodávateľ materiálu. Bezplatne

lam
in
viny átové p
lové
o
pod dlahy
lahy

8
právnik radí / spomíname,služby
Krátkodobý nájom bytu
vo všeobecnosti a jeho doba trvania
de k platnému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy, avšak túto nebude možné podradiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto
prípade by sa táto zmluva spravovala
právnou úpravou nájmu bytu obsiahnutou v Občianskom zákonníku. Pri
pohľade na dĺžku trvania nájomného
vzťahu založeného nájomnou zmluvou
podľa Zákona možno postrehnúť zásadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu
obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
Dĺžka trvania nájomného vzťahu
podľa Zákona je limitovaná, a to tým
spôsobom, že nájomnú zmluvu je možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Napriek vyššie uvedenému však Zákon zmluvným stranám
umožňuje, aby si krátkodobý nájom
bytu na základe dohody predĺžili, a to
za rovnakých podmienok najviac na
ďalšie dva roky, a to dvakrát. Naopak
Občiansky zákonník neustanovuje časové obmedzenie nájmu bytu, keďže
účastníkom zmluvného vzťahu ponecháva možnosť, či sa rozhodnú nájomný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo
neurčitú.

Dňa 31.3. 2019 si pripomíname
1. smutné výročie čo nás
navždy opustila
pani Ľudmila Herchelová
z Poluvsia.
S láskou spomína manžel a synovia s rodinami.

721190090

Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami.

„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 31.3. 2019 si pripomíname
10. výročie úmrtia manžela,
otca a starého otca
pána Karola Páleša

721190095

z Kanianky.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali, mali radi ako my a spomínajú s nami.

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

„Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal,
rýchlo a bez rozlúčky, to nikto z nás nečakal.“

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 12.3.2019 so zosnulým

Dňa 20.3.2019 uplynuli 2 roky,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

pánom Júliusom Roháčom

pán Viliam Švorc
z Kanianky.

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatko.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

721190116

z Novák, ktorý nás opustil vo veku 85 rokov.

„Ako ticho žila,
tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote. “

Dňa 30. marca 2019 si pripomíname
5 smutných rokov, čo sme sa navždy
rozlúčili s našou milovanou manželkou,
maminou a babinou pani

Máriou Tóthovou
z Prievidze.
Manžel a deti s rodinami.

721190062

Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
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V dnešnej dobe je častokrát aj dôsledkom vysokých cien nehnuteľností
v praxi využívaný právny inštitút nájomnej zmluvy, a to najmä podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej len
ako „Zákon“).
Napriek špeciálnej právnej úprave
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej
v predmetnom Zákone sa na právny
vzťah založený takouto zmluvou bude
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. §
685 až § 716 Občianskeho zákonníka,
a to podporne, t. j. ak Zákon nebude
danú otázku upravovať odlišne. Hneď
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravovala ustanoveniami Zákona, musí táto
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom
pri posudzovaní tejto otázky je potrebné vychádzať na jednej strane zo zákonnej definície krátkodobého nájmu
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niektorým nájomným pomerom.
Na účely Zákona sa pod krátkodobým nájmom bytu rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa Zákona, spĺňa náležitosti
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsobnosti Zákona na konkrétnu nájomnú
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

„Neplačte že som odišla, ten pokoj mi prajte,
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“

131190096

9
turistika, kultúra
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10
škola / služby, domácnosť

Envirovýchova
Už vo fáze plánovania výstavby sa
s požehnaním úradov vyrúbu stromu.
Pod zámienkou chorobnosti a často
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu
najvyššieho stupňa týchto dní bolo
znivočenie zdravých borovíc v okolí
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad.
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu,
vyžiada si to toľko papierov, že sa stráca ekologický cieľ. Na druhej strane je
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho
nespadol (pozor, aj bilboardy sú potenciálne nebezpečné)... Odstrániť strom,
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo
nemám kde parkovať... Bývať čo najbližšie k lesu... Vystrieľať divú zver,
ktorá sa utieka k ľudským obydliam...
Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to nezvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slovenska. Často ani nie obyčajný občan.
Všetko ničenie prírody je v súlade so
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná
envirovýchova.
Všetko spomenuté je v protiklade so snahami škôl vychovať žiaka so
vzťahom k Zemi. Takýchto protikladov je veľmi veľa aj v iných oblastiach.
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým
budú slová v rozpore so skutkami, k
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to
však svet pochopí, môže byť neskoro - a
to nie je klišé.

47-019

V školách vedieme žiakov k vzťahu k
životnému prostrediu a k jeho ochrane.
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a
existujú aj projekty na environmentálnu výchovu.
Na našej škole pravidelne robíme
brigády, triedime odpad, vysádzame
zeleň a pozývame si odborníkov na
stretnutia so žiakmi s témami životného prostredia a prírody. Takéto aktivity sa však dejú na mnohých školách.
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme,
čo môže spôsobiť environmentálna
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Napriek nekvalitným a preplneným štátnym vzdelávacím programom by sa
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi
centrom environmentalistiky pre deti a
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité.
Na jednej strane žiakom ukazujeme dôležitosť prírody, na druhej strane sme
svedkami brutálnej devastácie biosféry
nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku, o čom nás presvedčujú mnohé dokumentárne fotografie, videozáznamy,
ale aj vlastné skúsenosti. Pília sa stromy v mestách, v lesoch a horách, ťaží
sa drevo, v súvislosti s poľnohospodárstvom sa využívajú škodlivé látky,
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samotný štát, miestna samospráva negatívne
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za
devastáciou skrývajú osobnosti spoločenského života, ktoré, paradoxne,
filozofujú o životnom prostredí.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

59-0087

www.facebook.com/
Prievidzskosk

65-026

Najčítanejšie
regionálne noviny
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interiér, firmám

9SULHVWRURFKQÂMGHWHDM
Interié

Dvere,

* 6ORYHQVNÞYÞUREFDURN\]ÂUXND

e, Šatn

ntrum

íky, Ma

trace.

.RPSOHWGYHUH]ÂUXEČDNĆXðNDRG9 €.
6DPRVWDWQÊGYHUHRG5 €.

PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
9EXGRYH&%$GLVNRQWXRSURWLSXPSH6KHOOD0F'RQDOGX %H]SODWQÊSDUNRYLVNR]DEXGRYRX

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66V¼
SUY¿PUHJLRQ£OQ\PP«GLRPNWRU«
QD ]£NODGH ]POXY\ V 8369$5
]DEH]SHÏLD SUH VYRMLFK LQ]HUHQWRY
VSOQHQLH YģHREHFQ¿FK ]£NRQQ¿FK
SRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Simona Pellerová 0905 719 148
Anna Svítková 0915 780 751
prievidzsko@regionpress.sk
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9SRQXNH,QWHULÊURYÊGYHUH9VWDYDQÊVNULQH*
.XFK\QVNÊOLQN\0DWUDFHDQÂE\WRNQDPLHUX

rové ce

Kuchyn

46-0192
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služby, domácnosť

Uzávierka ďaľšieho
čísla je 3.4.2019.

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

PD19-13 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-1

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

18-011

75-24
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Bio je znovu živé
umelé prostriedky, technológie, keď ľudia
(a osobitne mladí) sa, naopak, vracajú čoraz
väčšmi k pôvodnému, osvedčenému, tradičnému – so všetkými nedokonalosťami a chybami. Nielen čo sa týka potravín a prírody,
boom zažívajú aj slovenské remeslá, folklór,
drevené a handrové hračky, prírodné detské
ihriská, biobazény. Moderná architektúra
a stavebníctvo sa uberá smerom od umelých napodobnenín (fejkov) k nefalšovaným
prírodným materiálom. Bio sa uplatňuje aj
v medicíne a priemysle, pokiaľ sa len dá. Biosimilárne prípravky, biostimulačné hnojivá,
biologické postreky, bylinkové produkty.
Ľudia postupne objavujú cenu históriou
overených receptov a princípov. Tradičné už
neznamená zastarané, ale múdre a prezieravé, ktoré sa vyhne nežiaducim dôsledkom.
Bio je je v kurze. Je návratom ku koreňom
rozumnej previazanosti človeka s prírodou.
Je konečne prehodením výhybky od slepej
koľaje ľudskej spupnosti. Tento jarný víkend
mi dal nádej, že mladá generácia objaví opäť
svoju dôstojnosť v životnom štýle, ktorý sa
uskromní, ktorý viac dáva ako berie, ktorý
oceňuje minulé, aby stavalo z neho budúce.
Generácia, ktorá nepodľahne neovereným
experimentom a nestane sa ľahkou korisťou
manipulácie reklamných trikov.
Nadýchla som sa jari, aby spadol zo mňa
tieň nedôvery, ktorý ma posledne tak spútaval. Črtá sa nádej, že nejdeme opačným
smerom a že nezavrhujeme všetko dobré,
čo kedy bolo. Bio je modernejšie ako modernosť.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

kypri
pôdu
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vyva oval
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www.scalpermedia.sk

stráca
sa, miznú
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vz ahujúca sa
na vola
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Pomôcky: kanadská maškrtilo
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Katarína
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Stropkova
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rozdrob
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nežiadaj
úctvivo
vypieraj
poskytnú
údaje
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zhubne

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, dnes o pol tretej ráno mi zvonil
sused!... Chápeš to?...
- O pol tretej ráno?... A o si mu povedal?...
- Ni , naš astie som ešte...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

lomcujú
ponáraj

skratka
telefónu

darujete
slabo
horí
(kniž.)

skratka
receptu

rímske
íslo 3000
kvalitná,
hodnotná

primát
ušný
lekár,
otológ

používané
v armáde

obidva

2. as
tajni ky

Apolón
(dom.)

tu h a
(hovor.)

» Mária Raučinová, Fórum života

jemný
smiech
bez zvuku

Víkend nás opäť prekvapil svojou krásou.
Jarné slnečné počasie vytiahlo mnohých
ľudí do prírody. Mohli sme sa opájať sýtou
farbou zlatého dažďa či bielych zakvitnutých halúzok. Bolo nesmierne uvoľňujúce
preniesť sa od ťažkých politických volebných dilem k jednoduchému obrazu „nádeje“ prebúdzajúcej sa prírody. Všetko začínalo
odznova. Nie úplne izolovane, lebo, pochopiteľne, zima tomu dala najprv predpoklad.
Zimné obdobie je východiskom jari. Bez jej
uspávajúceho statického tónu by sme nemohli oceniť výšky dynamického rozkvetu.
A hoci nie som fanúšikom moderného
trendu bioštýlu vo všetkých oblastiach života, dala som sa tentoraz prehovoriť na výlet
do neďalekej biofarmy. A neoľutovala som.
Objavila som staronové veci. Fascinovalo
ma, koľko mladých rodín a párov nanovo
vdychovalo našu tradíciu: voľný chov domácich zvierat, tradičné remeslá, potravinové
výrobky bez stabilizátorov a konzervačných
látok, pripravované metódou našich starých
mám. Zvieratá neboli vybraté podľa krásy a
výkonnosti, aby upútali. Jednoducho tam
boli so svojím životným príbehom: jednooký
koník, sliepočky so zdegenerovaným zobákom menšie i väčšie tvary. Aj zruby, stajne
a válovy mali celkom prirodzený ráz, taký
odlišný od starostlivo ošetrovaného skanzenu, ktorý dnes slúži väčšmi filmovému
priemyslu a komercializácii než bežnému
človeku. Skanzen je totiž mŕtvy, kým biofarma žije.
Tento výlet ma veľmi inšpiroval, do akej
miery má význam presadzovať moderné
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

platená inzercia

Oznámenie o predaji motorového vozidla
Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, motorové vozidlo SEAT INCA 1.4, rok výroby 1996,
evidenčné číslo PD 785 CM, za najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 80,00 eur.
Záujemcovia si môžu vozidlo obhliadnuť v areáli SMMP, s.r.o. na Ul. T.
Vansovej č. 24, v Prievidzi, a to po dohode s kontaktnou osobou, Ing. Ľ.
Mištinom, č. t. 046/5179507, 0904752625.
Technický stav osobného motorového vozidla je popísaný v Znaleckom
posudku
č.17/2018 zo dňa 02.07.2018 (pri stanovení ceny znalec vychádzal z Osvedčenia o evidencii predmetného motorového vozidla z roku 2007), do
ktorého je možné nahliadnuť pri obhliadke vozidla, resp. na Mestskom
úrade v Prievidzi - majetkové oddelenie, kontaktná osoba Marta Baťová,

č. t. 046/5179207, 0904752645, e-mail: marta.batova@prievidza.sk, tomas.
dobrotka@prievidza.sk.
Záujemcovia môžu posielať svoje cenové ponuky (aj s uvedením telefonického kontaktu) v zalepenej obálke s označením:
„PREDAJ OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA - NEOTVÁRAŤ“ na
adresu – Mesto Prievidza, Mestský úrad, majetkové oddelenie, Námestie
slobody č. 14,
971 01 Prievidza, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom
podateľne MsÚ,v termíne do 15.04.2019, do 15,30 hod.

Obchodné verejné súťaže
Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza vyhlasuje
obchodné verejné súťaže:

2) ďalšiu obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a)
v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
č. 81/19 zo dňa 25.02.2019
Podmienky ďalšej obchodnej verejnej súťaže:
Predmet ďalšej obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza, časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súpisné
10001 na Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č.
2094/1, zapísanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65
m2 (dve miestností, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov s podlahovou plochou 25 m2.Vstup do nebytového pries-

toru je z dvora Mestského domu.
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej
zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru,
2. nájomné: minimálne 40 €/mesačne,
3. úhrada nájomného: mesačne,
4. úhrada nákladov za energie podľa splátkového kalendára,
5. doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
3) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
nájom nehnuteľností v k.ú.Prievidza podľa § 9a ods.1 písm.a) v spojitosti s §
9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 82/19 zo dňa
25.02.2019
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú.
Prievidza – nebytový priestor 00.3 a 00.4, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“.
Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ulici Matice slovenskej
(pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského),v rozsahu výmery 32,70 m2 .
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej
zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľské účely,
2. nájomné: minimálne 120,00 €/m2/rok,
3. úhrada nájomného: mesačne,
4. úhrada nákladov za energie na základe splátkového kalendára,
5. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou,
6. povinnosť nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť osvedčenie o energetickej certifikácii v lehote do 30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 26.04.2019
o 12.00 hod..
Úplné znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží vrátane vzorov súťažných návrhov kúpnych a nájomných zmlúv sú zverejnené
na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta
www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária
mesta Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel.
046/5179528,-518, e- mail: právne@prievidza.sk.
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1) opakovanú obchodnú verejnú súťaž
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta,nehnuteľností v k.ú.Prievidza,zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na
liste vlastníctva č. 1, a to:
objekt bývalej II.ZŠ Ul.S.Chalupku v Prievidzi,súpisné číslo 1935,orientačné číslo 12 C, na liste vlastníctva vedený ako budova školy, druh
stavby 11, na pozemku parcela registra C KN č. 829/13, pozemkov pod
objektom, parcely registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 510 m2 a č. 829/41, zastavané plochy a nádvorie s výmerou
37 m2, zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 196/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, dňa 25.07.2018, úradne
overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 30. júla 2018 pod č. 885/2018
z pozemku parcela registra C KN č. 829/13, zastavané plochy a nádvorie
s výmerou 698 m2 a priľahlého pozemku parcela registra C KN č. 829/25,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 982 m2.
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej
zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľské účely v zmysle územného plánu mesta,
2. kúpna cena objektu: minimálne vo výške 176 800,00 € (80 % z pôvodnej
ceny),
3. kúpna cena pozemkov: minimálne vo výške 51,16 €/m2 (80 % z pôvodnej
ceny),
4. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
5. víťaz súťaže sa zaviaže rešpektovať Územný plán mesta Prievidza v časti
„Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
prev.: Nitra
- 0908 136 854
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

interiér - exteriér - dekorácie

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

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

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

od 496,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

Facebook: aiwsk

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

www.aiw.sk

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

32-0031

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!

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

www.inexdecor.sk
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)

131190153

PODLAHY

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

preprava
sťahovanie
vypratávanie

Dovoz
štrku

info@konstrukter.sk
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Tel.: 0908 914 180
85-0005

131190154

www.stahovacia-sluzba.com

721190115

Dovoz štrku

