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Neobyčajne obyčajné dni

76-0069

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYNA KĽÚČ

Volajte -Hívjon
HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

Kancelárie:

INZERCIA

0907 779 018
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Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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0905 746 124

ŽP EKO QELET a.s.

59-0042

Mahax Slovakia, s.r.o.

3,50 €/m

45-0008

|āôąøðòøýfo: 0948 732 714
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Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Veľký Meder

Komárno 0911 611 920

0911 611 923

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
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76-0016

0915 896 536

nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk
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Práca
v Rakúsku

(zámočník, inštalatér, tesár)
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PREJDITE
KU SKYLINKU!

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdra
  
vu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusí! 
LEN
ZA
7,30
€
me brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
od 1 €
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
  
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
   
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
ß3ßȘ/
že každý deň stojí za to. Nikto z nás
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len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
OPERÁTOR VÝROBY
o veľa rokov spomínať ako
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na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
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(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
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Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

15

2
politická inzercia / SLUŽBY

Redakcia:

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

Kolárovo
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V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
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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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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
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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
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Stredné Slovensko
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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KOMÁRŇANSKO Zlatica Kušnírová pozýva
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SLUŽBY
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

NEJDE VÁM
BIZNIS?

LETÁKY

0907 779 018

KONTAKTUJ
T

E NÁS

komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018

0907 779 018

Bližšie informácie Vám poskytneme
Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk
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eKASA

K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

Hoci sa termín spustenia eKasy
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia
sa k nej aj reálne dostanú. Objednávku síce zrealizovali, no výrobcovia ich požiadavku nie sú schopní naplniť.
V minulom týždni evidovala finančná správa takmer 185 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo
všetkých dnes používaných pokladníc.
Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť
a požiadali o pridelenie kódu a objednaTermín sa nemení
Pri kontrolách nebude finančná správa do 30.septembra pokutovať podnikateľov, ktorí splnia uvedené podmienky, teda:
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
-stiahnu si inicializačný balíček,
-preukážu sa záväznou objednávkou
na certifikovanú eKasu od výrobcu a
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
Zároveň však platí, že okamžite po
dodaní cerfitikovaného riešenia musia prejsť na systém eKasa.

li si pokladničné riešenie, ale aj napriek
tomu nemajú eKasu, vyjde finančná
správa a ministerstvo financií v ústrety tým, že nebudú pokutovaní. Termín
spustenia úplnej prevádzky systému

eKasa však zostáva zachovaný a je ním
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej
správy prišlo s návrhom ako ochrániť
podnikateľov pred tým, aby doplatili
na skutočnosť, že výrobcovia pokladničných riešení nie sú schopní pokryť
všetky objednávky na dodanie pokladníc. Finančná správa preto v spolupráci
s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré
je v prospech podnikateľov. „Podnikatelia, ktorí splnia tri základné podmienky,
sa nemusia báť v prechodnom období
pokutovania, ak nebudú evidovať tržby
v systéme eKasa. Ale to iba za predpokladu, že požiadajú o kód eKasa do 30.
júna a stiahnu si inicializačný balíček,
preukážu sa záväznou nevybavenou
objednávkou na certifikovanú eKasu
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrhovanom riešení minister financií Ladislav
Kamenický. Finančná správa uvádza, že
spravila všetko pre to, aby sa podnikatelia na systém eKasa mohli pripojiť.
Nemá však žiadny dosah na nepripravenosť niektorých výrobcov a ich technické a ľudské kapacity, zároveň tiež nechce, aby situácia postihla samotných
podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

Nástup na rodičovskú dovolenku
(práva a povinnosti zamestnanca)
Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

zdroj stevepb pixabay

ilustračné foto
ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že
podnikatelia mali snahu splniť si svoje
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je
vysoký počet podaných žiadostí o kód
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie,
pri ktorom nedoplatia na nepripravenosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy,
že niektorí výrobcovia nie sú schopní
dodať požadované množstvo eKás,“ informovala prezidentka finančnej správy
Lenka Wittenbergerová. Vedenie ministerstva a finančnej správy sa tiež zhodlo,
že mnohí výrobcovia si prípravu pokladničného riešenia nechali na poslednú chvíľu a poniektorí sa k daňovým

subjektom nesprávali transparentne a
zavádzali ich. Finančná správa eviduje
aj oneskorenie dodávok u softvérových
domov, ktorým výrobcovia nedodali
podklady v dostatočnom predstihu, prípadne čakali na výrobcov, ktorí nemajú
certifikát.„Keďže nám na našich klientoch záleží a v žiadnom prípade nechceme ohroziť ich podnikanie, vychádzame
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona,“ povedala prezidentka
finančnej správy Wittenbergerová.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I
Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.
Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé
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zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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V prípade záujmu nás navštívte!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk
85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

0908 979 443

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

0ENFOBPEȽ

6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeo
becných zákonných povinností.

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

45-0201

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
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�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

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 0026
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OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KM19-25 strana-
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

