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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

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.
Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-
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denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michaell Kocáb s
priateľmi. Hocii ani na to
sa nesmie príliš
liš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám 2izb byt v PE
0918548887

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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

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: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Hľadám opatrovateľku pre starú pani v Topoľčanoch. 0949634337. Ďakujem
» Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

7

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

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

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

3 2
7
4
1
7 9
4 6
9
2
6 1 3
8
2
9
8
7 4
6 1

Občianska
riadková
inzercia

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
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» PONÚKAM LÁSKU ŽENE
0905760981

VIZITKY
0905 719 135

75-24

Streďanská 4055
TOPOĽČANY
topolciansko@regionpress.sk

Chcete si
podať
inzerát?

24-0025

Redakcia:

Okupanti

131190245

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Severská diéta
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Pozývame Vás do novootvorenej predajne vinárstva Nobile v obci Malé
Ripňany 76, kde si môžete zakúpiť vynikajúce vína ocenené na svetových
degustáciach a súťažiach z vlastnej produkcie za uvádzacie zvýhodnené ceny.
V prípade záujmu o väčšie množstvá možnosť rozvozu.

daniela.markova@sg-slovakia.sk |

www.vinumnobile.sk

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

@vinumnobile

0902 967 161

@vinum_nobile

45-0168

Malé Ripňany 76 |

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

PRINESTE SI K NÁM ÚČET
A MÔŽETE SI ODNIESŤ
AŽ DO 300 €
KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET VYHRÁVA!
Príďte sa presvedčiť do najbližšej pobočky.
Sv. Cyrila a Metoda 18, Topoľčany
po – pia: 8.30 – 16.30
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobočke
alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0109

Diéta známa ako nordická, alebo
aj nová nordická, či škandinávska,
predstavuje to najlepšie zo stravy
severských krajín. Typická severská kuchyňa je ovplyvnená polohou
a prirodzenou potravou - rybami a
všetkými plodmi, ktoré more poskytuje.
V porovnaní s bežnou západnou stravou obsahuje menej cukru a tukov, ale
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mastných kyselín. Podobá sa v mnohom stredomorskej, ktorá je na prvom mieste medzi diétami. Obe majú veľa zeleniny,
ovocia, celozrnných výrobkov a hlavne morských rýb.
Spolu zabezpečujú dostatočný protizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný
rozdiel medzi oboma je v používaní oleja - pre stredomorskú je typický olivový
olej, v severskej dominuje repkový.
Škandinávska strava uprednostňuje
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vynecháva spracované pokrmy. Kombinuje
tradičné potraviny s relatívne novými,
ale zdravými – nízkotučnými mliečnymi výrobkami, pestrou skladbou ovocia,
aj takého, ktorému sa na severe bežne
nedarí, alebo repkovým olejom. V škandinávskej kuchyni je veľa lososového
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
každý, pretože jej skutočným zameraním

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO obe znižujú
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych chorôb, pomáhajú udržať optimálnu hmotnosť tela.
Oproti súčasnej strave väčšiny Slovákov jej základom je veľa vlákniny – zelenina je bežnou súčasťou každého jedla,
často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
alebo rybám, na rozdiel od nášho stravovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
knedle alebo cestoviny a zeleninu vídame iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepšom prípade ako malú šalátovú misku.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleninu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, orechy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
plody, nízkotučné mliečne výrobky, bylinky, koreniny a repkový olej
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
syr a jogurt.
Jedzte zriedka: červené
vené mäso a živoživo
číšne tuky.
Nejedzte: nápoje sladeadené cukrom, pridané cukk
ry, spracované mäso, prídavné látky do potravín
ín a
rýchle občerstvenie.

BE

(Nováčik medzi najlepšími diétami)
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

Výberom správnej tašky a obuvi môžete predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy
Pri kupovaní školskej tašky berte
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa.
Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov.

lizovaných činností Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého
„Školská taška má byť čo najľahšia, materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy do kľúčovej kosti.
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo Obuv sa má prispôsobiť

tvaru chodidla
Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity,
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje
Pestré prvky oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.
Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg

absolvovať prehliadku u očného lekára.
Dieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní
úloh alebo pri počítači a naučte ho jednoduché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači
docentka Jana Hamade. Detská obuv by malo stráviť najviac dve hodiny denne.
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú Zdravá desiata i nápoj
podrážku pod prstami a strednou časDesiata je dôležitá súčasť stravoťou chodidla. Nevhodnými materiálmi vacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi
pre detskú obuv sú koženka, plast, či 15 percent z denného príjmu energie.
poroméry (syntetické usne).
,,Kvalitná desiata pre školáka má obsahovať celozrnné pečivo, nátierku,
iba na jednom pleci,“ hovorí docentka
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek- Prehliadka u očného lekára
cie ochrany a podpory zdravia a špeciaPred nástupom do školy by malo dieťa kvalitný nápoj. Pre detský organizmus

zdroj foto: ÖAMTC

vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápnika, preto by mali byť súčasťou desiaty
mlieko, najmä probiotické a acidofilné
výrobky, jogurty a syry. Ak dieťa trpí
intoleranciou laktózy, prípadne mliečnej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, najzdravšia je čistá voda, striedajte ju s
nesladeným čajom, domácim sirupom,
čerstvými šťavami, alebo nesýtenou minerálnou vodou. Nevhodné sú energetické a rôzne sladené nápoje.
Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
a Referát komunikačný ÚVZ SR
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Ako pripraviť do školy prváka:
ɧ Y\VYHWOLWH PX ŀH Y ģNROH EXGH PDħ
LQ¿UHŀLPDNRYģN¶ONHQ£MGHVLQRY¿FK
NDPDU£WRY
ɧ QHVWUDģWH GLHħD W¿P ŀH KR Y ģNROH
ÏDNDM¼LEDSRYLQQRVWLDGDM¼KRWDP
GRSRULDGNXɢ
ɧQDXÏWHGLHħDUHŀLPXGĊD
ɧGRKRGQLWHVDVQ¯PNHG\VDEXGHWH
VSROX XÏLħ DM NHG\ EXGH PDħ ÏDV QD
RGG\FK
ɧ DN P£ GLHħD ħDŀNRVWL V QDGY¦]RYDQ¯P Y]ħDKRY Y QRYRP SURVWUHG¯ D
NROHNW¯YHP¶ŀHWHSR]YDħMHKRVSROXŀLDNRYNY£P
ɧUR]SU£YDMWHVDVQ¯PRWRPÏRVDXÏLOLYģ¯PDMWHVLÏLVDQHPHQ¯MHKRVSU£YDQLHSU¯ÏLQRXP¶ŀHE\ħVWUHV
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Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap
bude
hhllap bud
u e
jej srdca rytierom.
m. C´est
la vie - Život je taký.
ký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou
bou 6
kľúčovým mesiacov,
esiacov,
aby sme Zlo definitívne
finitívne
porazili. Budem
m len
rád, ak pomôžete?
e?

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

09-107

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

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

Môj prvý článok
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HLAVU HORE / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

Operatíva a stratégia
laps, tak ako mnohokrát v histórii, keď
paraziti ničili tých, čo tvorili hodnoty.
Byrokracia je ako rakovina. Merajú
sa normy, či ľudia vo firme robia dostatočne rýchlo. Ale 40 -50 percent ich výkonu sa stráca v byrokracii. Zvyšujú sa
náklady, predlžuje čas, rastie frustrácia
a demotivácia ľudí. Výsledky ukazujú,
že priemerne 28 percent pracovnej doby
venujú ľudia práci na reportoch, poradách a internej administratíve, ktorá
nepridáva hodnotu. Tak ako u človeka existuje index telesnej hmotnosti
(BMI), aj u firiem sa začína počítať BMI
index podnikovej byrokracie.
Z operatívy a byrokracie sa dá
vymotať. Treba preferovať neformálne
štruktúry a menšie organizačné jednotky, vytvoriť kultúru dôvery a zjednodušovania, merať index podnikovej
byrokracie a chrániť
firmu pred tým,
m, aby
sa do vyšších funkk
cií dostali ľudia,
udia,
ktorí svoju nekomekompetentnosť skrývajú
rývajú
za
prezentácie,
ácie,
tabuľky a výkazy.
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45-0051

» Ján Košturiak

47-013

Operatíva nás zamestnáva každý
deň, stratégia nás orientuje na budúcnosť a dôležité veci. V článku Koniec
byrokracie autori uvádzajú, že od roku
1983 sa v americkej ekonomike počet
manažérov, supervízorov a administrátorov zdvojnásobil, pričom ostatné
pozície narástli len o 44 percent. Peter
Drucker koncom osemdesiatych rokov
predpovedal, že sa riadiace úrovne vo
firmách sa do 20 rokov zredukujú na
polovicu a bude v nich len tretina manažérov. Nestalo sa. Byrokracia prežíva
a rastie, hlavne vo veľkých podnikoch.
Náklady spojené s byrokraciou v americkej ekonomike spočítali autori článku na 3 trilióny (1018) dolárov.
Na začiatku vzniku byrokracie sú
dobré zámery. Ochraňovať zdravie, zaisťovať kvalitu a bezpečnosť. Nasledujú
normy, predpisy, kontrolné systémy,
audítori a inšpektori. Prichádzajú rôzni
„experti“ s cieľom zdokonaliť systém. A
pridávajú dokumenty a smernice. často
bez poznania reálneho života. Výsledkom sú pracovníci, ktorí namiesto
svojej práce vypĺňajú výkazy pre úradníkov. Počet úradníkov rastie a počet
tých, čo na nich pracujú, klesá. Náklady na správu spoločnosti sa zvyšujú a
pridaná hodnota klesá. Prichádza ko-
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PRÁVNIK RADÍ / PRÁCA, STAVIAME
Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností
ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

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

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

PICKER
mo
m ný mesačný hrubý zárobok:

805 €*

*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

doprava ZADARMO
mo nosť zmluvy na dobu neurčitú
mo nosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA

NITRA ka dý utorok o 09:00, ka dý štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
HRONSKÝ BEŇADIK 27.8.2019 o 09:00
Dom kultúry, Mýtne námestie 26
TOPOĽČANY 28.8. a 11.9.2019 o 10:00
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2
Viac informácií:

07-0009

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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KÚPALISKÁ / SLUŽBY, PRÁCA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady
 látky od 149 €

ZAVY ADO 30

 látky od 98 €

Movýhry 300 €
63-0136

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Slovenčina naša

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

ejšie
n
a
t
í
č
j
a
N
ne
regionál
noviny

zklievanie terá

Slovenčina naša

Vulgarizmy nikdy nie, ani „vybodkované“ či „vypípané“!
Nie poriešim, ale riešim,
vyriešim, zariadim.

Nie vydokladovať,
ale dokladovať.
Nie zadokumentovať,
ale dokumentovať.

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.
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