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33-0008

KOMÁRŇANSKO
Týždenne do 15 000 domácností

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

Spoľahlivé a kvalitné
elektroinštalačné
služby šité na mieru vašim
osobným potrebám

0907 779 018

Elektroinštalácie bytov a RD
Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov
Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

Tuƣinský, PhD.

daȊový poradca, špecialista na dane a úƮtovníctvo

0903 448 998 | support@smartshell.eu

EXEKÚCIE

ŠKOLENIE

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536

Obsah školenia

Mgr. Bc. Marta Molnárová

Pokladnica v s.r.o. – veƮný problém
O aké náklady by ste nemali v s.r.o. prísɐ
Vzájomné transakcie medzi s.r.o. a spoloƮníkom / konateǾom
Zmluvné vzɐahy s.r.o. s inými SZ#O

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

Ing. Mgr. Martin

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYNA KĽÚČ

10-0063

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

07-0012

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-
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Váš regionálny predajca

0908 170 998

59-0408

52-0006-60

www.martintuzinsky.sk

2
zdravie

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

INZERCIA

Kristína Mlatecová

0908 979 443

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (15 000 domácností)
Každý týždeň:
Komárno, Hurbanovo, Kolárovo

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO

03 BYTY / predaj

Bratislavská cesta 4018, 945 01 Komárno

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» PREDÁM RODINNÝ DOM
V KOMÁRNE ČASŤ HADOVCE
58.000 € 0903716611

06 POZEMKY / predaj
» Predám stavebný pozemok
v
Hurbanove
0944044730

07 REALITY / iné

AKCIA 2+1

08 STAVBA
85

8

40
Upozornenie:

AKCIOVÁ CENA

7,40 €

13 RôZNE / predaj

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
30.000
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

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

16 ZOZNAMKA

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

výživový doplnok
pre dojčatá a deti

Pro-bio Baby je výživový doplnok vo forme
perorálnej suspenzie pre dojčatá od 1. mesiaca
života a deti. 5 kvapiek obsahuje miliardu
životaschopných baktérií Lactobacillus
rhamnosus GG.
Pro-bio Baby napomáha pri stavoch s nerovnováhou črevnej flóry. Doporučujeme používať na

Skladovanie: Výrobok obsahuje životaschopné baktérie, ktoré sú citlivé na teplo.
Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, priamemu slnečnému žiareniu a náhlym zmenám teplôt. Skladujte v suchu pri teplote nepresahujúcej 25°C, mimo dosahu a dohľadu
detí. Spotrebujte do 30 dní od otvorenia.

ochrana pre detské bruško

BABY

POUŽITIE:

ÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐ

39,5

Tuky, vrátane:
- nasýtené
mastné
kyseliny
- sacharidy,
vrátane
- cukry
- polyhydroxyalkoholy
(polyoly)
- škrob
vláknina
proteín
soli
Lactobacillus
rhamnosus GG

5 kvapiek 10 kvapiek
14,9 kj/
3,6 kcal
0,4 g

3310 kj/
804 kcal
85,6 g

0,03 g

0,05 g

11,74 ml

0,11 g

Návod na použitie: Pred použitím dobre
pretrepať. Výživový doplnok je pripravený
na použitie. Dojčatá od 1. mesiaca a deti
do 3 rokov: Odporúčaná dávka je 5 kvapiek
denne. Deťom odmerané množstvo podávame priamo do úst alebo zmiešame s vodou
alebo s mliekompri teplote max. 37°C, prípadne zmiešame s polotuhými potravinami.
Deti od 3 rokov a dospelí: Odporúčaná
dávka je 10 kvapiek denne. Tento produkt
môže byť zmiešaný so studenou vodou,
mliekom alebo jogurtom.
Užívajte počas antibiotickej liečby a 2-3 týždne po jej ukončení, prípadne individuálne
podľa pokykov lekára

9,90 €

0,12 g
0,21 g

0,01 g

0,03 g

0,002 g
0,001 g
0,005 g
0,001 g

0,004 g
0,001 g
0,001 g

1*109cfu 2*109cfu

47,36 g
6,30 g
0,8 g
0,1 g

2,1 g
0,11 g

4,4*1011
cfu

Zloženie: kukuričný olej, životaschopné baktérie (Lactobacillus rhamnosus GG upravený
mikroenkapsuláciou).

Vyrobené v EÚ
Distribútor: Slovakiapharm SK s.r.o.
Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
+421 356 407 191
www.slovakiapharm.sk

ē͘ƓĂƌǎĞ͗ϱϰϬϮϭϳ

ĞǆƉŝƌĄĐŝĂ͗Ϭϴ͘ϮϬϭϵ

ŵćƚĂ͕ǌŝŶŽŬ͕ƉƌŽƉŽůŝƐ͕
ǀŝƚĂŵşŶϲ͕ƌƵơŶ͕
ƚǇŵŝĄŶ͕ŝďŝƓ

6,20€

ǇůŝŶŶĠƉĂƐƟůŬǇ
so šalviou,

AKCIOVÁ CENA

ƌƵŵĂŶēĞŬŽŵĂǀŝƚĂŵşŶŽŵ

5,00 €

ŵćƚĂ͕ǌŝŶŽŬ͕ŝďŝƓ͕ǀŝƚĂŵşŶϲ͕
ƌƵơŶ͕ƚǇŵŝĄŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐ

36 ƉĂƐƟůŝĞŬͬϵϬŐ
Distribútor:^ůovĂŬŝĂƉŚĂƌŵ^<Ɛ͘r͘Ž͘
sǇƌŽďĞŶĠǀh͘
<ĞůůĞrovĂϴ͕ϬϴϱϬϭĂrĚĞũov
^ůovĞŶƐŬĄrĞƉƵďůŝŬa
нϰϮϭϯϱϲϰϬϳϭϵϭ
www͘ƐůovĂŬŝĂƉŚĂƌŵ͘ƐŬ

ÐÐÐÐÐÐÐ Ð.?QRGJIWÐXJMƢCLhÐXÐÐXJMƢGCI
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐơ?JTG? ÐPSK?LıCI ÐG@GơÐJCIĖPQIW ÐKdR?ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐNGCNMPLĖ ÐBĝơI?ÐRWKGĖLMTĖ ÐNPMNMJGQ Ð
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTGR?KęLÐ  ÐPSRęL ÐXGLMIÐ?Ð4GR?KęLÐ!

Milgamma® N, 100 cps

Unikátna trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12
C>ÁNQKͱDͱÁƣƴBGGͱMÁEƞLDͱMÁNÁ;ͱCBÁHJͱLBÁ;ͱE>KLBÁ<AJ;L: Á
/ƶ:D:ÁKNͱCFMÁREͱƉ>GBMÁ:Áƴ:KM ÁHͱÁDLͱJͱFÁ=lC=>Á
DÁƣHEG>CÁƣǠ:N>Áͱ=Á;ͱE>KLB ÁC>ÁNAͱ=GcÁEB>DÁMƉƠN:ǽÁ
=EAͱ=ͱ;ͱ Á/QKͱDcÁ=ƞNDQÁNBL:FƠGͱNÁÁHͱKBEǪMCƣÁ
ƣƴBGDQÁEB>DͱNÁHJͱLBÁ;ͱE>KLB ÁƴƠFÁRƞJͱN>ǪÁKDJ:<MCƣÁƴ:KÁ
HͱLJ>;GƥÁG:ÁB<AÁMƉƠN:GB>

-*#1Ŵ
CHRBTA

36 ƉĂƐƟůŝĞŬͬϵϬŐ

sǉǎŝǀŽǀǉĚŽƉůŶŽŬ

26,21 g

CFU (Colony Forming Unit) - kolónie tvoriace jednotky baktérií

Ð8KGCPūSHCÐÐFL?ıIWÐPqXLWAFÐRWNMTÐ
Ð.MSƢęT?ÐQ?ÐNPGÐXLęƢCLCHÐGKSLGRC
Ð"ĖTIMT?LGCÐÐIT?NGCIÐBCLLC
Ð+MƢLhÐBĖTIMT?ƄÐMBÐ ÐKCQG?A?ÐƢGTMR?

4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMIÐNMBNMPSHCÐNPGPMBXCLĝÐ
ǇůŝŶŶĠƉĂƐƟůŬǇƐŽƓĂůǀŝŽƵ͕
ƌƵŵĂŶēĞŬŽŵĂǀŝƚĂŵşŶŽŵ
M@P?LWQAFMNLMQƄÐMPE?LGXKS

100 ml

7,4 kj/
1,8 kcal
0,2 g

0,06 g

AKCIOVÁ CENA

Dátum minimálnej trvanlivosti a číslo
šarže sú uvedené na obale.

SP-PRO-BIOBABY-02-2018

Výživové
hodnoty
Energia

11,30 €

• obnovu prirodzenej flóry v črevách počas
a po liečbe antibiotikami,
• zmiernenie hnačky rôznych typov,
• podopru prirodzenej obranyschopnosti
(vzťahuje sa k rovnováhe črevnej flóry),
• obnovenie rovnováhy baktérií v tráviacom
trakte, pokiaľ ide o zmeny v zložení
črevnej mikroflóry, v prípade cesty
do iných klimatických pásiem.

Fľaštička s kvapkadlom

ÐÐÐÐÐÐÐ Ð8LGƢSHCÐTWıCPN?LGCÐ?ÐĝL?TS
ÐÐÐÐÐÐÐ Ð8TWơSHCÐTQRPC@ĖT?LGCÐƢCJCX?Ð
ÐÐÐÐÐÐÐ Ð-AFP?ūSHCÐ@SLIWÐNPCBÐMVGB?ıLĞKÐ
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐQRPCQMK

101

15 HĽADÁM PRÁCU

PRO-BIO

•Pri hnačkách rôzneho
pôvodu
•Počas užívania antibiotík

205

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

• Vhodné pre dojčatá, deti a dospelých.
• Ustanovená odporúčaná denná dávka
sa nesmie presiahnuť.
• Výživový doplnok sa nesmie používať ako
náhrada rozmanitej stravy. Pre udržanie
dobrého zdravotného stavu je pestrá
strava a zdravý životný štýl veľmi dôležitý.
• Výrobok neobsahuje bielkovinu
kravského mlieka, laktózu, lepok a môže
byť podávaný ľuďom s intoleranciou
na tieto komponenty.
• Výrobok nie je určený na parenterálne
použitie.
• Neužívajte ak ste alergický na akúkoľvek
zložku tohto výživového doplnku

Objem: 10 ml

26,7

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

» Predám kovovú konštrukciu loďkovej hojdačky. Hurbanovo 0944044730

4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMIÐHCÐTFMBLĞÐNPCÐBMHı?RĖÐ?ÐBCRG Ð
-AFP?L?ÐNPCÐBCRQIhÐ@PSơIM

85

10,23 €

12 DEŤOM

261,5

4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMIÐM@Q?FSHCÐTGR?KęLÐ!

14 RôZNE / iné

Bylinné pastilky so šalviou, 36 tbl

PRO - BIO BABY, 10 ml

5

» Predám kovovú konštrukciu loďkovej hojdačky. Hurbanovo 0944044730

VITAMÍN C 1000 mg
+ šípky, 60 cps

ƌƵŵĂŶēĞŬŽŵĂǀŝƚĂŵşŶŽŵ

11 HOBBY A ŠPORT

ǇůŝŶŶĠƉĂƐƟůŬǇƐŽƓĂůǀŝŽƵ

0,5

ƌŽǌŵĂŶŝƚĞũƐƚƌĂǀǇ͘hƐŬůĂĚŸŽǀĂƛŵŝŵŽĚŽƐĂŚƵŵĂůǉĐŚĚĞơ͘EŝĞũĞǀŚŽĚŶĠƉƌĞĚĞƟĚŽϯƌŽŬŽǀ͘EŝĞũĞǀŚŽĚŶĠ
ƉƌĞƚĞŚŽƚŶĠĂĚŽũēŝĂĐĞǎĞŶǇ͘EŝĞũĞǀŚŽĚŶĠƉƌŝĂůĞƌŐŝŝŶĂǀēĞůŝĞƉƌŽĚƵŬƚǇ͘^ŬůĂĚŽǀĂƛǀƐƵĐŚƵĂƚŵĞƉƌŝƚĞƉůŽƚĞĚŽϮϱΣ͘

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

ZLOE/͗
ŽďũĞŵŽǀĠēŝŶŝĚůŽͲ
ZLOE/T>dz
KďƐĂŚǀϭƉĂƐƟůŬĞ ŽďƐĂŚǀϰƉĂƐƟůŬĄĐŚ
ƐĂĐŚĂƌſǌĂ͕ƐůĂĚŝĚůŽͲŐůƵŬſǌŽǀǉƐŝƌƵƉ͕
sŝƚĂŵşŶ;ŬǇƐĞůŝŶĂ>ͲĂƐŬŽƌďŽǀĄͿ
ϮϬŵŐ;Ϯϰ͕ϵϱйͿΎ
ϴϬŵŐ;ϵϵ͕ϴйͿΎ
ƌĞŐƵůĄƚŽƌŬǇƐůŽƐƟͲŬǇƐĞůŝŶĂ
ZƵŵĂŶēĞŬŬĂŵŝůŬŽǀǉĞǆƚƌĂŬƚ
ϴŵŐ
ϯϮŵŐ
ĐŝƚƌſŶŽǀĄ͕sŝƚĂŵşŶ;ŬǇƐĞůŝŶĂ
>ͲĂƐŬŽƌďŽǀĄͿƌĞŐƵůĄƚŽƌŬǇƐůŽƐƟͲ
DćƚĂƉŝĞƉŽƌŶĄĞǆƚƌĂŬƚ
ϱŵŐ
ϮϬŵŐ
ŵĂůŝŶŽǀĄƓƛĂǀĂǀƉƌĄƓŬƵ͕ZƵŵĂŶēĞŬ
ŝŶŽŬ;ŐůƵŬŽŶĄƚǌŝŶŽēŶĂƚǉͿ
Ϯ͕ϱŵŐ;ϮϱйͿΎ
ϭϬŵŐ;ϭϬϬйͿΎ
ŬĂŵŝůŬŽǀǉ;DĂƚƌŝĐĂƌŝĂĐŚĂŵŽŵŝůůĂͿ
WƌŽƉŽůŝƐĞǆƚƌĂĐƚ
Ϯ͕ϰŵŐ
ϵ͕ϲŵŐ
ŬǀĞƚ͕ŵĂůŝŶŽǀĄĂƌſŵĂ͕DćƚĂ
ƉŝĞƉŽƌŶĄ;DĞŶƚŚĂƉŝƉĞƌŝƚĂͿǀŸĂƛ͕
aĂůǀŝĂůĞŬĄƌƐŬĂĞǆƚƌĂŬƚ
Ϯ͕ϮŵŐ
ϴ͕ϴŵŐ
ĂƌſŵĂēŝĞƌŶǇĐŚƌşďĞǌůş͕ŝŶŽŬ;ŐůƵͲ
ZƵơŶ
ϮŵŐ
ϴŵŐ
ŬŽŶĄƚǌŝŶŽēŶĂƚǉͿ͕ƉƌŽƉŽůŝƐ͕aĂůǀŝĂ
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Kolárovo
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19,50 €

CALCIUM CHLORATUM - TEVA, 100 ml

#>=BG>ƴGƥÁ:Á@>G>Jƞ<B:FBÁͱN>J>GƥÁEB>D ÁDLͱJƥÁEB>ƴBÁ
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Ibalgin® 400, 48 tabliet
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4,20 €

Nasivin SOFT 0,05%, 10 ml
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Parusan Energizer vlasové tonikum
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11,20 €
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NÁDCHA

 ÐÑÐ

4,25 €

Ocuvite® LUTEIN forte,
60 tabliet
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politická inzercia, právnik radí

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

Spravodlivé Slovensko pre všetkých
Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

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

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty
Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.
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Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» 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

Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela
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sudoku / zamestnanie, služby
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Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu lakovaním a papierom.

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek.
Ponúkame:
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac
- po zaučení zvýšenie platu a bonusu
- autobus zadarmo zo smerov: Komárno, Nová Stráž, Čalovec,
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň,
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na
dochádzku
- stravné lístky v hodnote 3,60€
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h,
za nočnú zmenu 0,96€/h
- ﬁremné akcie
- možnosť odborného a kariérneho rastu
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu,
príplatky)
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní)

Očakávame:
- ochota a chuť pracovať
- zodpovedný prístup k práci
- pravidelná dochádzka
- technické vzdelanie / myslenie
- dobrý zdravotný stav
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h
zmenách

Kontaktné údaje:
035/7902836
hkovacs@vicentetorns.com
Športová 348, Veľké Kosihy

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
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Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KY
PB

SE

PN

TO

GA

Západné Slovensko
KM
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

ZH

ZM

NZ

týždenný

HU

PO
SN

GE

ZV

1 349 350

BJ

PP

BB

PD

NR

SL
LI

MT

TT HC

DS

OR

ZA

TN

PK
BZ SC
BV
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www.balkona.eu
0948 787 777

MA

6

5

AKCIA ZĽAVA DO 30%

63-0054
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Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a

76-0039
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KS

KE

tlačený
náklad

MI

LC
LV

úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.
V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.
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Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom

Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

redakcia KOMÁRŇANSKO
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018

www.regionpress.sk
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Rozhodnime o tom, kam pôjdu naše dane

Ako poukázať dve percentá
zo zaplatenej dane

V hre sú neziskovky, nadácie
aj občianske združenia

Zamestnanci musia pre poukázanie
svojej dane vyplniť štruktúrované tlačivo. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
za rok 2018 predkladá vyhlásenie o
poukázaní podielu zaplatenej dane do
30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví
zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2019.
Vzor vyhlásenia aj potvrdenie nájdete
na stránke finančnej správy.

voľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40
hodín. V takomto prípade je povinný
doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je
prílohou daňového priznania. Fyzická
osoba môže darovať 2% prípadne 3%
len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Živnostník môže
darovať najmenej tri eurá

Právnická osoba môže daň
poukázať viacerým prijímateľom

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby za rok 2018, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať
ním určenej organizácii. Môže poukázať
aj 3%, ak v roku 2018 vykonával dobro-

zdroj geralt-pixabay

ilustračné foto

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018, je oprávnená
v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel
zaplatenej dane sa má poukázať ním
určeným prijímateľom do výšky 1%
zaplatenej dane. V prípade splnenia

podmienky darovania 0,5% zaplatenej
dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2018 určeným
daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo
zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani
z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky
2%. Právnické osoby môžu poukázať 1%
prípadne 2% aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného
prijímateľa je 8 eur.

Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová
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Ak sa teda rozhodneme podarovať
dve percentá z našej dane, vyberať
môžeme spomedzi veľkého množstva
neziskových organizácií, občianskych
združení, nadácií, či iných vybraných
prijímateľov, ktorých by sme chceli finančne podporiť. Ich zoznam vedie Notárska komora Slovenskej republiky a je
verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových

Zamestnanec
predkladá vyhlásenie

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Podmienky darovania dvoch percent
zo zaplatenej dane sa pritom líšia podľa toho, či peniaze daruje fyzická alebo
právnická osoba. Rozdiel je i v tom, či je
darcom zamestnanec alebo podnikateľ.
Percento dane, ktoré môžeme podarovať ovplyvňuje aj množstvo hodín odpracovaných v dobrovoľníctve.

priznaní, poukazujú podiel zaplatenej
dane v predĺženom termíne, v ktorom
budú podávať daňové priznanie, teda
napríklad jún 2019.

skratka
erytrocytu

Aj tento rok máme možnosť sa slobodne rozhodnúť kam poputujú
dve percenta z našich daní. Ak tak
urobíme, naša pomoc môže byť adresná a smerovaná k ľuďom, ktorí
to skutočne potrebujú.

7
zamestnanie
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

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

��������������������������

TES
SÁROV
��
���������

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

�������������������

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

85_0180

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

85-0005

Facebook: aiwsk

 �������������������

32-0031

www.aiw.sk

TPP ��������������������������������
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600 000
Stannah

