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KOŠICKO okolie

Č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

Mňa, prosím, nevoľte
Prosím Vás, ktorí ste 

chceli dať krúžok mne, 
voľte miesto mňa
Petra Polláka (č.3). 

Ukážme, že Slovensko 
je odvážna krajina,
plná odvážnych ľudí, 

ktorí sa neboja postaviť 
zlu zoči-voči. Poďte, 

prosím, voliť.
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 

917 01 Trnava, IČO: 36252417
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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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NEREZOVÉ VLOŽKY  •  0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

Lacné AUTODIELYLacné AUTODIELY
lacneautodielykosice.eu

0905 720 086
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• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie

• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie

• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie
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KVETY - ZÁHRADNÍCTVO
(OTVÁRAME) - začiatok predaja

14.4.2019
KOVÁCSNÉ MOLNÁR JULIANNA | Po-Ne: 1000-1800, So: zatvorené

Fürdő U.15 | TELKIBÁNYA | 22 km za maďarskou hranicou
+36 30 568 1655 | juliakerteszet@gmail.com
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KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: Nižná Hutka, 
Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca, 
Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša, 
Hodkovce, Valaliky, Moldava nad 
Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri 
Košiciach, Slanec, Bohdanovce, 
Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš, 
Blažice, Družstevná pri Hornáde, 
Trebejov, Poľov, Geča, Benia-
kovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná 
Kamenica, Košické Olšany, Jasov, 
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, 
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, 
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, 
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budu-
lov a Baška.

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (22.250 domácností)

Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

výkup a predaj
EUROPALIET 

Pri areáli David  •  Košice  •  Jazerná 1
0907 617 268  •  ondrej.bartok@gmail.com

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda  |  Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
   Po-Pia: 8-17

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

Kúpim 
-nátery striech

-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZADARMO

Pod veterinárnym dohľadom Objednávky a poradenstvo
vo výžive zvierat:

Ing. Jozef Telepun, PhD. 
0917  311  544

1.roč. nosnice   mládky   morky   brojlery
AKCIA 3 €/ks 6 €/ks 12 €/ks +darček
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Naopak, je to pomerne zložitý pro-
ces, ktorý uvádza novostavbu do 
života. Bez neho by ste sa zabývať 
jednoducho nemohli.

Každá budova musí prejsť ko-
laudačným procesom. Dochádza k 
nemu po ukončení stavebných prác 
alebo vtedy, keď už stavebník dorába 
len posledné detaily. Počas kolaudá-
cie sa zisťuje, či stavba neohrozuje ži-
vot a zdravie osôb, životné prostredie 
a či je postavená v súlade s platnými 
požiarnymi alebo technickými pred-
pismi.

Kolaudačné konanie sa začína 
na žiadosť stavebníka, ktorý musí 
podať písomný návrh na kolaudáciu 
stavby. Stavebný úrad po obdrža-
ní potrebných dokumentov vyhlási 
začatie kolaudačného konania. V 
kolaudačnom konaní stavebný úrad 
skúma, či bola stavba uskutočne-
ná podľa projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom a či sa 
dodržali podmienky stanovené v 
územnom rozhodnutí a stavebnom 
povolení. Stavebný úrad tiež skúma, 
či dokončená stavba a jej užívanie ne-
budú ohrozovať život a zdravie osôb, 
životné prostredie a či sú dodržané 
podmienky bezpečnosti práce a tech-
nických zariadení.

Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný 

úrad účastníkom konania začatie ko-
laudačného konania. Svoje námietky 
a stanoviská môžu účastníci kolau-
dačného konania uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, neskôr sa 
na ne nebude prihliadať. O ústnom 
pojednávaní spíše stavebný úrad pro-
tokol, ktorý na základe porovnania 
projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom so skutočným 
stavom dokončenej stavby obsahuje 
zistenia, či boli pri realizácii stavby 
dodržané podmienky územného roz-
hodnutia a stavebného povolenia a 
či boli splnené všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. 

Odstránenie nedostatkov
Ak sa v procese kolaudačného 

konania zistia odlišnosti od vše-
obecných technických požiadaviek 
stavby, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a 
bezpečnosť osôb a nebránia riadne-
mu užívaniu stavby, stavebný úrad v 
kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich 
odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej 
je potrebné ich odstrániť. Ak staveb-
ník v stanovenej lehote drobné nedo-
statky neodstráni, nebude mu kolau-
dačné rozhodnutie vydané.

Kolaudácia 
nie je večierok s priateľmi

» red
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

fax:
055/728 87 82

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:

Prečo čistiť DPF filtre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

čistenie 
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.5. 2019

JARNÁ AKCIA
Markízy -23%

Siete okenné a dverové 

proti hMyzu -28%



KS19-20 strana- 5

5
SLUŽBY, BÝVANIE

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682
»Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú 
skúšku.  0905 925 991

» Predám nové poloho-
vateľné kreslo cena do-
hodou. 0904 458 921

»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521

»50r. hľadá priateľku. 
Možnosť sa aj prisťaho-
vať do ro.domu v KE. tel 
0944 533 234

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KS 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KS zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko

27
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Garážové brány • Automatické brány a závory
Rázusova 12, Košice  •  pauer@netkosice.sk  •  0903 600 573
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

62
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8

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk

POKOSÍM ZA VÁS
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Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.

Voľte č.

4

O
bjednávateľ: N

árodná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-N
ové M

esto, 831 02, IČO
 42359741, D

odávateľ: REG
IO

N
PRESS, Študentská 2, 917 01 TRN

AVA
, IČO

 36252417Ďakujem.
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Objednávateľ: SPOLU-občianska demokracia, Kopernikova 47, 821 07 BA, IČO: 51313901
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

KOALÍCIA Č. 29
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Prvého mája do-
obeda sme nášmu 
starostovi Igorovi Pet-
rovčikovi pomáhali 
upratovať košické 

Staré Mesto. Natieral som detské ihrisko, 
keď sa pri mne zastavili tri dámy. Jedna z 
nich bola opatrovateľka, ďalšia lekárka a 
bola učiteľka. 

Počas nášho rozhovoru boli milé a 
priateľské, ale bolo z nich cítiť, že sú hl-
boko nespokojné. Každou vetou jasne a 
presne ukazovali, ako dnes štát a jeho po-
litika zlyhávajú. U nich doma na výcho-
de, ale aj inde po celom Slovensku. 

Prvá dáma napríklad hovorila, že 
ako opatrovateľka chodí každý druhý 
týždeň pracovať do Rakúska. Koľko by 
potrebovala, aby mohla zostať doma? Od-
povedala mi, že sedemsto eur v čistom. 
Potom by sa starala o seniorov v Košiciach 
a mohla by byť s rodinou každý deň.

Pani lekárka mi hovorila, že v ordiná-
ciách chýbajú zdravotné sestry. Z Košíc 
aj z celého regiónu odišli preč za ako-tak 
slušným príjmom. Na východe kvôli tomu 
trpí kvalita starostlivosti o našich pacien-
tov. A ona ako lekárka nevie, čo s tým má 
robiť. 

Tri dámy, ktoré som stretol, boli hl-
boko sklamané. Rovnako ako ľudia po 
celom Slovensku nedokázali pochopiť, že 
štát, ktorý bude pred voľbami opäť hlava-
-nehlava rozhadzovať peniaze, nevie za-
platiť opatrovateľky ani zdravotné sestry. 

Mnohí sa pýtame, prečo sa na Slovensku 
cítime ako druhoradí Európania, hoci 
reči o sociálnom štáte počúvame od vlád-
nych politikov každý deň.

Skutočný sociálny štát pomáha ro-
dinám s deťmi nielen rok pred voľbami. 
Skutočný sociálny štát dokáže seniorom 
zabezpečiť opatrovanie a dôstojnú staro-
bu. V skutočnom sociálnom štáte nemu-
sia ľudia čakať na vyšetrenie pred ordiná-
ciou od piatej ráno. 

S troma dámami sme sarozprávali o 
ťažkých témach. Ale necítil som z ich slov 
ani zlosť, ani nenávisť. Nechceli, aby im 
politici sľubovali všetko možné aj nemož-
né. Aj ja som presvedčený, že byť najlep-
šie pripravený pomáhať ľuďom nezname-
ná sľubovať všetko, ale vedieť rozoznať a 
riešiť priority. Normálne služby pre mla-
dých aj starších. Aby sa dočkali pomoci 
vtedy, keď ju potrebujú. A dôstojné platy, 
aby ľudia nemuseli utekať od rodiny do 
zahraničia.

Chcem byť voči Vám fér a preto nebu-
dem sľubovať, že urobíme všetko a naraz. 
To sa nedá. Ale môžete si byť istí, že zme-
níme to, čo ľudí trápi a čo 
ich zo Slovenska vyháňa 
preč.

Čo má robiť skutočne sociálny štát

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

preč.

» Miroslav Beblavý

������������������������������������������������������
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
������������������������������������������������
����� ����������������������
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• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
   3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
   konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
   pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

Zubná klinika prijíma nových pacientov

informácie:  0940 123 555   |   info@stomatologiaaupark.sk
                         www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás   v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice

HAPPYDENT, s.r.o.

Životopis: 
Ján PIĽA (1958, Poľanovce). Som jedným 
z vás ktorý je hrdý na to, že sa narodil na 
Slovensku, na východe pod Braniskom, kde 
sú korene aj mojich predkov. Rodičia mi 
výchovou vštepili lásku k práci a prírode, 
naučili ma, čo sú ľudské hodnoty, slušnosť, 
kresťanská viera, čestnosť a pokora. S úctou 
si spomínam na svojho prvého učiteľa, kto-
rý nás deti spod Spišského hradu učil nielen 
písať a čítať, ale aj milovať svoju vlasť a našu 
históriu. V neďalekej Levoči som študoval  
v gymnáziu, kde pôsobili štúrovci po núte-
nom odchode z Evanjelického lýcea v Bra-
tislave. Po absolvovaní Vysokej vojenskej  

leteckej školy v Košiciach som pôsobil ako 
vojenský profesionál v Bechyni, v Prešove 
a Košiciach v oblasti leteckého inžinierstva. 
V súčasnosti prednášam na zahraničných 
univerzitách. Bývam v Prešove, som ženatý 
a mám dve dospelé deti.

83
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a Inštitucionálnu reformu EÚ;
a Podporu dotácií 
 (školstvo, agrorezort, a i.);
a Jednotný postup v rámci regionálneho  
 zoskupenia V4;
a Členstvo a podpora aktivít SR v ESA 
 (Európska vesmírna agentúra);

a Posilnenie vonkajších hraníc EÚ;
a Navrátenie ekonomických migrantov 
 do krajiny pôvodu;
a Vyvážená zahraničná politika;
a Zrušenie sankcií proti Ruskej federácii 
 (neúčinné a poškodzujúce 
 záujmy SR a štátov EÚ/EHP).

Ako poslanec Európskeho parlamentu by som presadzoval: 

Vážení a milí spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu sa uchádzam o post poslanca, 
na ktorom hodlám nielen dôstojne zastu-
povať, ale predovšetkým dôsledne pre-
sadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej 
občanov.

Byť poslancom Európskeho parlamentu 
pre mňa znamená nestratiť hrdosť k obči-
anstvu, jazyku a tradíciám rodnej krajiny a 
jej kultúre. Budúcnosť našich rodín a našich 
detí závisí od toho ako dokážeme hájiť naše 
politické, spoločenské a morálne princípy, 
ako sa dokážeme zasadzovať o univerzálne 
hodnoty nielen doma, ale aj v zahraničí.

12Voľte číslo
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www.obycajniludia.sk

KANDIDÁTI OĽANO 
DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

IGOR MATOVIČ
poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája na hlasovacom lístku môžete dať  
svoj krúžok až 2 kandidátom!

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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Ponúkame:

•okrasné rastliny
•ovocné rastliny
• trvalky, skalničky
•
•záhradnú keramiku
•
   ochranu rastlín

Otváracie hodiny:
29. Október - 25. Marec
Po.-Pia.:  8 -16
So.:           8 -14

26. Marec - 28. Október
Po.-Pia.:  8 -17
So.:           8 -14

Rozhanovce
Školská 2

/ Záhradníctvo KaK

Email:
projekt@zahradnictvokak.sk
zahradnictvo@zahradnictvokak.sk

Tel.: 055-695 02 29
Predajňa: 0910 905 293
Cenové ponuky: 0903 241 660

Zabezpečujeme:

•

•
•výsadbu vzrastlých stromov
•výzdobu interiérov
• služby záhradného
   architekta
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca mája

ická nerezová rúra Elektroluelektr x

3030
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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56

mob.:  0902 372 880 | 0911 627 180
mail:   zelezorivi@centrum.sk

Spojovací materiál
Stavebná chémia

Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu

Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie

Stavebná oceľ + kari rohože

ŽELEZIARSTVO
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -27%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

72
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov
  mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk ZADARMO mikroventilácia

okien
ZADARMO zameranie,
demontáž, odvoz odpadu

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF
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6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

ZADARMO žalúzie pri montáži
okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  

cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

Nástupná mzda  €+ odmena za obrat + odmena  

od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Nástupná mzda  € + odmena za obrat + odmena 

od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, cez víkend 
a nadčas

 
benefity  

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
 Kvalitné vstupné zaškolenie podľa firemného štandardu
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne 

za symbolickú cenu
 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti
 Vianočná odmena
 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,

narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie
 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky,

Vianočné balíčky
 Smartphone pre každého zamestnanca s neobmedzeným paušálom

 

 a internetom
 Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup do siete 

s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness 
zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness, soľné jaskyne a ďalšie 
relaxačné centrá

 Zľavy pre zamestnancov v rámci spolupráce s cestovou 
kanceláriou Ferrotour

 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia 

 

o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve 

 

v hodnote 95 €
 Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o. 

 

za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou
 Zamestnanecká karta so zľavou na nákup 

 

v predajniach Fresh plus

 
 

VIAC INFO NA: , 
personalne@labas.sk, 
LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

Chceš
naštartovať
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483
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Súrne hľadáme
SERVISNÉHO TECHNIKA

HSQ CENTRUM
Dopravná 6, Košice, 0905 503 222

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie

www.regionpress.sk
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BETÓNOVÝ PLOT,
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•najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku
•široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov
•ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!
•dopravu zabezpečíme až k Vám
•zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4

362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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