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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ
CENA!
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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.

Srdečne pozdravujeme, vážení 
čitatelia. Po krátkej prestávke na pre-
lome rokov sme tu teda zas. S naši-
mi a dúfajme, aj s vašimi novinami. 
Aj s predsavzatiami, ktoré má naša 
redakcia práve tak, ako aj vy, jed-
notlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane 
– ak by aspoň niektoré z nich, bol by 
rok 2019 celkom dobrý. Taký vám ho 
úprimne za všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlast-
ne dobrý rok je. Nuž, je to časové 
obdobie, v ktorom sa na záver roka 
stretneme so všetkými, s ktorými 
sme ho vítali a nikto nebude chýbať. 
Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariade-
nia a lekárov v nich a v ktorom sme 
nemuseli volať na pomoc žiadnych 
záchranárov. Slováci podľa priesku-
mov patria medzi najustaranejších 
občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj 
nie je pravda, že sa dá vyžiť z pár 
stoviek mesačne, najmä keď ceny 
všetkého idú hore. Na druhej strane 
– akosi sme zabudli vedieť sa tešiť 
z toho, čo nám nikto nemôže vziať 
a nikto to nemôže ani sprivatizo-
vať, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš 
vzťah k životu, k bytiu ako takému. 
K rodine, k deťom, starým rodičom, 

psíkovi či mačke, je to náš súkrom-
ný mikrosvet, ktorý je bohatý tak, 
ako si ho vieme bohatým spraviť. A 
v tom nám nepomôžu žiadne penia-
ze, ani majetky, ani moc svetská. Ani 
násilie, ani arogancia voči ostatným 
okolo nás. Napokon, myslíte si, že tí 
ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí 
sa na nich pozrieť.

Šťastie nie je sedieť v predstaven-
stve, na ministerstve, vo vláde či v 
parlamentnej lavici. Šťastie je stre-
távať sa s milovanými a byť zdravý. 
Šťastie je nebyť nenávidený. Šťastie 
je – naopak – byť 
vážený. Všetko, 
čo je spojené 
so zneuží-
vaním moci 
je iba prejav 
zúfalstva a 
vlastnej ne-
schopnost i . 
Šťastie je byť 
sám sebou.

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

je – naopak – byť 
vážený. Všetko, 
čo je spojené 
so zneuží-
vaním moci 
je iba prejav 
zúfalstva a 
vlastnej ne-
schopnost i . 
Šťastie je byť 
sám sebou.

INZERCIA
0907 727 204
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Bilancovanie roka
v Priemyselnom parku Šalková

» TS MBB

Mestská obchodná spoločnosť MBB 
a.s. opäť vynaložila najvyššie investič-
né prostriedky počas roka 2018 do po-
kračovania v budovania infraštruktúry 
v Priemyselnom parku Šalková.

„V roku 2018 sme úspešne zavŕšili 
plánované investície započaté ešte v 
roku 2017, ktoré boli kryté z poskyt-
nutého úverového rámca vo výške 
800 000 eur od našej úverovej banky. 
Pokiaľ v roku 2017 bolo preinvestova-
ných zhruba 510 000 eur, v roku 2018 
to bolo ďalších 290 000 eur bez DPH,“ 
bilancuje Dušan Argaláš, generálny 
riaditeľ MBB a.s. 

Spoločnosť MBB a.s. tak naplnila 
svoj cieľ, ktorým bolo dotiahnuť prí-
stupové komunikácie vrátane inži-
nierskych sietí (plynovod, vodovod, 
kanalizácia splašková a dažďová) k zo-
stávajúcim voľným pozemkom, ktoré 
spoločnosť ponúka potencionálnym 
záujemcom v najvýchodnejšej časti 
priemyselného parku. Počas roka 2018 
bolo zrealizovaných 339 metrov prí-
stupovej komunikácie v kolaudáciou 
ukončenom stave, 200 metrov komuni-
kácie v staveništnej podobe a 384 met-
rov chodníkov. V telese staveništnej 
komunikácie bolo osadených cez 130 
metrov plynovodu, vodovodu, kanali-
zácie splaškovej aj dažďovej.

Priemyselný park sa rozrástol aj 
o novovybudované prevádzky spoloč-
nosti TWD a ROCK-Build, ktoré boli 
počas roka 2018 dokončené, úspešne 

skolaudované a uvedené do prevádzky. 
V rámci ochrany územia priemyselné-
ho parku pred povodňami sa aj počas 
roka 2018 pokračovalo v  práci pri ma-
jetkoprávnom vysporiadaní pozemkov 
pod verejnoprospešnou stavbou „Re-
konštrukcia ochrannej hrádze Hrona“ 
so 64 účastníkmi konaní, ktoré začali 
ešte v roku 2017. 

„Vysporiadacie konania sa nám 
neplánovane predĺžili a k záveru tohto 
roka nám zostáva doriešiť už len dvoch 
účastníkov konaní. Pevne veríme, že 
proces vysporiadania dokončíme za-
čiatkom budúceho roka a rekonštruk-
ciu hrádze na poslednom zhruba 400 
metrovom úseku úspešne zrealizuje-
me počas roka 2019, čím zabezpečíme 
ochranu priemyselného parku pred 100 
ročnou vodou,“ vysvetľuje Argaláš.

46
-0
19

2

47
-0

07



BB 19-02 strana- 4

4
poLitiKa / SLUŽBY

»ČZ-JAWA kúpim Motocy-
kel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

»Predám v BREZNE 1 izb. byt 
s balkónom 0915577273 RK 
nevolať
»Dám do prenájmu gar-
sónku na internátnej ulici 
kompletne zrekonštruova-
nú zariadenú 350 aj s ener-
giami 0917178010

»Predám RD v Nitr Hrnčia-
rovciach ihneď obyv. v cen-
tre obce 0904844031

»Predám 1210m2 pozemok 
o rozmere 43x28m 1,2 km 
od kúpaliska Margita Ilona 
v Malom Kiar. K pozemku 
vedú po stranách dve as-
faltové ces . Cena 20000 
eur. Je možné kúpiť aj po-
lovicu pozemku 600m2 
rozmer 21x28m pri cene 
11500eur. 0918495956

Občianska
riadková
inzercia

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       
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NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

zľavy 10 % - 70 %
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Nemecká - Zámostie
Najnižšie podanie: 15 700 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 04.02.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX 
BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská 
Bystrica.
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné 

č. 856 na ulici Zámostského v obci Nemecká, časť Zámostie. K domu 
prislúchajú pozemky, parcelné č. 1332, parcelné ć. 1333, parcelné č. 
1334 o celkovej výmere 737 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV 
č. 1307, k.ú. Nemecká. 

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Nemecká - Dubová
Najnižšie podanie: 32 600 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 04.02.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, 
Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobo-
dy 2, 974 01 Banská Bystrica.

Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 614 na ulici 1. mája v 
obci Nemecká, časť Dubová. K domu prislúchajú pozemky, parcelné č. 
1057/1, parcelné č. 1058 o celkovej výmere 655 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 813, k.ú. Nemecká. 

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862
Inzerát, ktorý predáva

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRnezávislý kandidát na prezidenta SR
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Dispečing SK - 0950 333 222
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Foto: Peter Berčík

www.agrosev.sk

LES - INDRO s.r.o.

STAVEBNÉ 
PRÁCE: 

Ján 
Kamenský

STAVEBNÉ 
PRÁCE: 
Ľudovít

Neupaver

Predseda BBSK
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
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»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 60. 0903 
845 395
»ODKÚPIM KROJE aj časti 
mince bankovky vyzna-
menania pohľadnice a iné 
0903868361

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

»HĽADÁM PRÁCU OPATR.OD 
JANUÁRA. DARUJEM MAČIAT-
KA. 0909189587
»Hľadám prácu na dohodu 
poobede a cez vikend - ke-
dykoľvek. Tel.: 0903 845 
395

»Ponúkam lásku žene 
0918162946
»Päťdesiatnik sa zoznámi, 
0940220478
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0915763362

Občianska
riadková
inzercia

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.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Rooseveltovu nemocnicu čaká
obnova za 100 mil. eur

» TASR

Vláda pravdepodobne už v januári 
rozhodne o masívnej rekonštrukcii 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. 
D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá 
má presiahnuť objem viac než 100 mi-
liónov eur. Vyhlásil to v pondelok pre-
miér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý 
prišiel do banskobystrickej nemocnice 
pozdraviť lekárov, sestry a zdravotníc-
ky personál slúžiaci na urgente počas 
Štedrého dňa.

Rooseveltova nemocnica je spá-
dová pre celý Banskobystrický kraj a 
podľa predsedu vlády si kraj zaslúži, 
aby mal špičkovú nemocnicu v takej 
kvalite, ako treba, a verí, že rekon-
štrukcia ju posunie na top úroveň v 
rámci slovenského zdravotníctva.

„Rozhodli sme aj o výstavbe novej 
nemocnice v Martine a ja sa budem 
snažiť urobiť všetko pre to, aby sme 
sa konečne vyrovnali aj so skeletom 
nemocnice Rázsochy v Bratislave, aby 
sme tam čo najskôr začali klepať zá-
kladný kameň najmodernejšej štátnej 
nemocnice. To sú priority, ktoré pred 
nami stoja, a myslím, že naše zdravot-
níctvo a občania si to zaslúžia,“ kon-
štatoval Pellegrini.

Riaditeľka Rooseveltovej nemocni-
ce Miriam Lapuníková označila verej-
né vyhlásenie premiéra o komplexnej 
rekonštrukcii ich nemocnice za naj-
krajší darček, ktorý mohli dostať.

„Ak to vyjde, na prelome januára 
a februára môžeme vyhlásiť veľké ve-
rejné obstarávanie. Je to komplexná re-
konštrukcia, ktorá počíta s obvodovým 
plášťom, strechami, výmenou okien, 
tepelným hospodárstvom vrátane 
klimatizácie. Komfort pacienta pôjde 

niekde úplne inde. Zvýši sa sociálny 
štandard, kde pri viacerých izbách 
bude samostatné sociálne zariade-
nie, pacienti budú mať k dispozícii aj 
jednotky. Celková logistika sa zmení 
tak, ako je to štandard pri novostava-
ných nemocniciach. Všetky procesy 
okolo akútneho pacienta budú hneď 
k dispozícii a ich efektivita sa výrazne 
zvýši v prospech zdravotnej starostli-
vosti,“ priblížila Lapuníková. Zároveň 
poďakovala za ďalšie darčeky, ktoré 
predseda vlády priniesol personálu ich 
zdravotníckeho zariadenia. Doniesol 
im kávovary, aby si mohli spríjemniť 
službu. Jeden putoval aj leteckým zá-
chranárom.

„Lekárom, sestrám, zdravotnícke-
mu personálu v nemocniciach, ale i 
všetkým hasičom, policajtom a ostat-
ným pracovníkom, ktorí počas Štedré-
ho dňa slúžia, patrí veľká vďaka za to, 
čo pre nás robia,“ zdôraznil Pellegrini.

Na otázku TASR, ako trávi vianoč-
né sviatky, reagoval: „Veľmi pokojne, 
na Králikoch v kopcoch, je tam pekne 
zasnežená príroda. Bude štandardná 
večera, cez deň len tak striedmo, keďže 
by sa patrilo držať nejaký pôst. Prišiel 
som na urgent s darčekmi spolovice 
ako predseda vlády, ale aj ako pacient, 
mám nejaké problémy s krížami, tak 
dúfam, že si domov odnesiem nejaký 
liek, aby som Štedrý deň strávil bezbo-
lestne.“

Návšteva Rooseveltovej nemocnice 
bola jeho poslednou pondelňajšou ak-
tivitou a teší sa, že si v pokoji vychutná 
niekoľko dní voľna, ak sa nič závažné 
nestane.

0907 877 862
Inzerát, ktorý predáva

INZERCIA
0907 727 204
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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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 25. 01. 2018 alebo do vypredania zásob.

SAMSUNG UE49NU7172 / LED TV

12
3 c

m

49
”

4K
UHD A

-300€
VÝPREDAJ

699€

399 €
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

85
_0
02
9

85
_0
00
9

��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������������������� �������  
������������������������������������������
������������������������������������aa ������� ����������� �
�������������������������������������� 
������������������������������������ 
tel: 009099990 18188811 /4/44// 131 58582,2, 0 0909044//888888111 1 4444111888,8, 
����� ��������� �������� ����������� ������� ������� ��

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

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

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

�������������� 
�����������

������������������

85
-0
08
5

prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)


