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B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Krajské mesto vstúpilo do roka 2019
s historicky najvyšším rozpočtom 

» TASR

Krajské mesto Banská Bystrica vstú-
pilo do roka 2019 s historicky najvyšším 
rozpočtom v objeme takmer 84 mili-
ónov eur. Ten dáva priestor na budo-
vanie parkovísk a vytváranie nových 
miest, obnovu ciest a chodníkov či pod-
poru cestovného ruchu a pokračovanie 
v rekonštrukciách materských škôl.

„Hoci ide o historicky najvyšší roz-
počet, je potrebné povedať, že veľká 
časť prostriedkov pôjde na plnenie le-
gislatívnych zmien. To znamená novela 
cestného zákona a zmeny týkajúce sa 
odmeňovania zamestnancov a zabez-
pečovania obedov zadarmo v mater-
ských a základných školách. Myslím si, 
že rozpočet vytvára stabilitu pre ďalšie 
obdobie a je nastavený tak, aby mesto 
mohlo plniť svoje základné funkcie,“ 
konštatoval primátor Ján Nosko. Je rád, 
že tento vyrovnaný rozpočet schválili 
mestskí poslanci v závere „starého“ 
roka jednomyseľne.

Na opravy a údržbu miestnych ko-
munikácií, verejných priestranstiev 
či vybudovanie nových parkovacích 
miest je v ňom vyčlenených 600.000 
eur.

„Predmetom projektovej prípra-
vy je parkovisko na Tatranskej ulici. 
Po príprave a vysúťažení tiež most v 
mestskej časti Iliaš. Pokračujeme vo 
financovaní už rozbehnutých projek-
tov, napríklad cyklotrasa SC Europa 
– Podlavice, výstavba parkoviska na 

Tulskej ulici, rekonštrukcia a obnova 
vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej 
ulici, výmena svietidiel, rozvádzačov 
a ďalšie,“ doplnil prednosta magistrátu 
Martin Adamec.

V mestskej časti Radvaň sa plánu-
je v rámci športovej infraštruktúry vy-
budovať mestský mládežnícky štadión, 
na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu 
minulých rokov sumu cez 1,5 milióna 
eur. Ďalších 730.000 eur pôjde formou 
dotácie z Úradu vlády SR.

Viac peňazí pôjde i do oblasti pro-
pagácie a marketingu. Nárast zhruba o 
152.000 eur súvisí s prevádzkou kance-
lárie informačného centra, vybudova-
nej v priestoroch dopravnej časti novej 
autobusovej stanice.

V rámci opravy a údržby kultúr-
nych pamiatok má byť v tomto roku 
dokončený projekt obnovy vojnového 
cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej 
vojny, kde sa počíta so sumou 150.000 
eur.

Rozpočet myslí tiež na záchranu 
historickej časti mesta európskeho 
významu - Medeného hámra. Na vy-
pracovanie komplexného odborného 
posudku má ísť 35.000 eur.

Na realizáciu projektov predkla-
daných občanmi mesta pod Urpínom 
participatívny rozpočet disponuje v 
tomto roku rovnakou sumou ako vlani 
40.000 eur.
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Neparkujme pred nádobami
na odpad, budeme mať poriadok

» TS MBB

Osádky zvozových vozidiel komu-
nálnych odpadov sa pri každodennom 
výkone služby stretávajú s mnohými 
problémami. K najväčším patrí par-
kovanie priamo pred kontajnermi, čo 
zabraňuje spoľahlivému výkonu ich 
práce.  Riešenie často závisí od ľudské-
ho prístupu. 

Napriek posilnenému zberu ko-
munálneho odpadu a vývozu odpadu 
aj počas vianočných sviatkov, sa pre 
nevhodné parkovanie priamo pred 
kontajnermi nepodarilo zabezpečiť 
vývoz odpadov na každom mieste. 

„V dôsledku nevyvezenia odpadu 
sa po zaplnení kapacít nádob odpad 
hromadí vedľa, a znečisťuje tak okolie 
našich domovov. Zároveň majú oby-
vatelia často pocit, že sa vývoz odpa-
dov neuskutočňuje, čo nie je pravda,“ 
hovorí vedúci Oddelenia odpadové-
ho hospodárstva a údržby verejných 
priestranstiev Peter suchý. 

S takouto situáciou sú zvozo-
vé osádky komunálnych dopadov 
konfrontované takmer denne, a to aj 
napriek tomu, že parkovanie pred ná-
dobami je v zmysle príslušného VZN 
č. 9/2016 mesta o nakladaní s komu-
nálnym odpadom zakázané. Ide naj-
mä o ulice Starohorská, Tatranská, 
Strážovská, Moskovská, Oremburská 
či Radvanská, kde je tento problém ce-
loročný.

„Problém predstavuje aj to, keď 
zaparkované vozidlá zasahujú do cest-

ného profilu takým spôsobom, že zvo-
zové vozidlo sa nevie dostať do časti 
ulice a k stojisku kontajnerov. Týmto 
spôsobom môže byť ohrozená i bez-
pečnosť a zdravie obyvateľov, keďže 
väčšími vozidlami disponujú i poho-
tovostné a záchranné zložky. Stretáva-
me sa s tým najmä vo vnútroblokoch 
na uliciach Tr. SNP, 29. augusta a na 
Kalinčiakovej ulici,“ hovorí referent 
Oddelenia odpadového hospodárstva 
a údržby verejných priestranstiev Mi-
chal Štúber.

Apelujeme na obyvateľov mesta, 
aby pri parkovaní zohľadňovali túto 
skutočnosť a každý deň okrem nedele, 
v čase od 6:00 do 16:00 hod. umožnili 
výkon služby zberu odpadov. Zároveň 
opätovne žiadame o dodržiavanie 
termínov zberu objemných odpadov. 
Harmonogram nájdete v novembro-
vých Radničných novinách alebo na 
stránke mesta: goo.gl/PCdhA6. 

Nakoľko vozidlá stále pribúdajú, 
mesto bude hľadať ďalšie možnosti 
ako na tento problém obyvateľov upo-
zorniť. Aby bol zber zabezpečený včas, 
musia na to vytvoriť podmienky aj 
obyvatelia.  Zlepšenie môžeme dosiah-
nuť len spoločným úsilím. Všetkým 
Banskobystričanom vopred ďakujeme 
za spoluprácu, pretože len vďaka tomu 
je možné zabezpečiť službu a čistotu 
každej ulice mesta. 
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»Predám záhradu s ga-
rážou a chatkou v Brezne, 
0904109767

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám šteniatka Mos-
kovského strážneho psíka. 
Čistokrvné, bez PP. Sú od-
červené, zaočkované, za-
čipované, s veterinárnym 
preukazom. Cena 150€. Tel. 
0917473220

»KÚPIM KROJE aj časti 
mince bankovky vyzna-
menania pohľadnice a iné 
0903868361

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 60. 0903 
845 395

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com

»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. Tel. 0944137683
»Kúpim hodinky Ulysse 
Nardin, Schaffhausen, Lon-
gines, Omega, Zenith, Ange-
lus, Heuer, Patek Philippe. 
Tel. 0944137683
»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 
0905767777

»Opatrovateľka s praxou 
v DSS a v zahraničí hľadá 
prácu, 0950647106
»Hľadám prácu na dohodu 
poobede a cez vikend - ke-
dykoľvek. Tel.: 0903 845 
395

»Snáď sympatická 55 hľa-
dá priateľa. 0949286711 
ZN.Nájdem Ťa?

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   
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Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-
cou je, že ma prísne vychovávali, aby 
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 
narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, 
lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-
vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 
politici a oligarchovia chcú zdiskredi-
tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 
v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 
a preto brániť sa vymysleným útokom 
na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-
sledných 15 rokov som bol účastníkom 
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 
som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 
generálnu prokuratúru a na súde žiadal 
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 
telefonický rozhovor sa nikdy neusku-
točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a 
moje hodnotové nastavenie je také, že 
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 
jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-
hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-
chami vlastnené média, ktoré o mne z 
pochopiteľných dôvodov hovoria len a 
len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 
riadení štátu nevie nič), právničku (kto-
rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 
ktorý celý život bojuje iba za spravodli-
vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-
garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 

prezidenta SR

ciu a bojovať za Vás vše
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skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM: 4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustra�né foto.

NASTÚPTE DO VÍ�AZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT, 
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO �ALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €. 

ŠKODA 
      TEAM

AK�NÉ MODELY

CENOVÁ VÝHODA

2 000 € 

HRDÝ PARTNER 
REPREZENTÁCIE
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Miesto výkonu práce:  Banská Bystrica

Náplň práce:
• preprava �nančnej hotovosti a cenín
• dotácia, servis a odborný dohľad nad
   bankomatmi
• vedenie motorového vozidla

Ponúkame:
• mzda - 750 EUR + príplatky, príspevok na
   údržbu uniformy do 50 EUR, kvartálny bonus
   do výšky 200 EUR
• príplatky nad rámec zákona upravené
   v kolektívnej zmluve
• prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Požadujeme:
• 2 roky prax v SBS
• preukaz odbornej spôsobilosti na prácu v SBS
• zbrojný preukaz

Pracovník prepravy �nančnej
hotovosti  a dotácie bankomatov

V prípade, že Vás zaujala ponuka, kontaktujte
nás na t.č.: 0918 992 501

alebo mailom: personalistika@sk.loomis.com
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

Banská Bystrica
www.blackpatrol.eu

0918 116 714, 4,10€ hod/brutto Dispečing SK - 0950 333 222
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Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������

������������������������������

��������������������������
cleissro@gmail.com
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������

�������������� 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí do 24. 01. 2018 alebo do vypredania zásob.

SONY CFD-S70 / PRENOSNÉ RÁDIO

-21%
VÝPREDAJ

89€

69 90 €


