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KOŠICKO okolie
Týždenne do 22 250 domácností

66-0142

Najčítanejšie regionálne noviny

rýchlo a lacno

do
len 1.8.
3

0918 217 665

,KE

27-0017-44

SERVIS
OKIEN

Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

/&3&;07²7-0Ç,:t0905 682 445
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KOMINÁRSTVO MRÁZKO Košice Krásna
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www.kupdodomu.sk

www. cisteniehrobov .sk

PREDAJ

10-ročné skúsenosti
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0907 946 256

66-0066-1

0905 20 70 59

59-0259

37-0001-2

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY
za BABKU z PÁLENICE od BABKU
destilovaná

9ìNRSRYpSUiFHWHUpQQH~SUDY\SR]HPNRY
E~UDFLHSUiFH]DNODGDQLHVWDYLHE
QiNODGQiDXWRGRSUDYD
www.odpadkosice.sk

10. výročie
otvorenia

každý
10. zákazník
dostane
darček

0905 425 988
055/6771 004
37-0087

Abovská 81, Košice - Barca
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DISTRIBÚCIA (22.250 domácností)
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, Beniakovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná
Kamenica, Košické Olšany, Jasov,
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov,
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša,
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec,
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budulov a Baška.

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.
Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

SIETE PROTI

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

SAMOplus
w w w. s a m o p l u s . s k

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0919 204 754

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

Západné Slovensko
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

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

100m², poz. 2120m²

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

výkup a predaj

VÝHODNÉ ZĽAVY!

EUROPALIET

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

0950 504 832

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

okien a dverí

30 km od Košíc
viac na www.bazos.sk

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
PRETESNENIE

po rekonštrukcii

66-0078

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

RODINNÝ DOM v Nyiri-HU, cena DOHODOU
Krásny dom

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

AKCIA 270€

27-0013-1

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

všetky dvere
SKLADOM

66-0002-1

DUB
MATNÝ

66-0153

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

66-0033

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

27-0005-1

Redakcia:

27-0017-45

KOŠICKO okolie Okupanti
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JAZERO

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

STK + EK

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00 VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD. PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM

www.stkkosice.sk

37-0127

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice
34-0040

VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY,
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE,
PARAPETY

STK

66-0131

0911 639 003
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Severská diéta

Cítila som,
ako moje srdce začalo opäť biť

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

týždňa sa pomaly začal vracať pocit
lásky do jej srdca; temnota postupne ustupovala a namiesto nej cítila,
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť
uverila, že život napriek utrpeniu je
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej
Otec Antoine Mukhallala z Mel- zmene v správaní jej autistickej dcéry,
chitskej gréckokatolíckej diecézy v ktorá ma v tábore dokonca požiadala o
Aleppe sa práve vrátil z jedného z tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka
ôsmich táborov, vedených spoločen- povedala: „Ak by náš pobyt v tábostvom „Viera a život“ pre zdravotne re mohol trvať ďalší týždeň, som si
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno- istá, že by moja Jenny začala aj rozhých príbehov a osudov ľudí, ktoré v právať!” hovorí otec Antoine.
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol
“Ďakujem Bohu za všetky hlboké dupríbeh vdovy, matky dvoch malých chovné zážitky, ktoré sme mohli počas
dievčat, z ktorých jedna je autistka. týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj
„Táto matka hrozne trpela. Manžela vám všetkým, spolupracovníkom a
stratila pri jeho pokuse emigrovať na dobrodincom ACN, za podporu pri
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol organizovaní týchto letných tábozavraždený, čo zistila až pri identifiká- rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu,
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho aby vás všetkých zahrnul požehnaním
podrezané hrdlo. Následne žila uväz- a aby ste mohli pokračovať v pomoci
nená vo svojej samote. Počas pobytu všetkým tým, ktorí to najviac potrev tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba lásky po celom svete,” dodáva otec Anveľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom toine.
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci
sa jej ostatní snažili byť oporou v bo» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje finančne počas
tohto leta spolu 28 letných táborov
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou
skúšanej Sýrii.

e-mail: bf-trade@stonline.sk

www.bf-trade.sk

(pred ČS OMV)
tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

Najvyššia
rada okien
Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov
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37-0174

Južná trieda 97

34-0008-1

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov
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6 komorové okná
za CENU 5 komorových

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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155 €

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

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

jednotná cena 13 €/m2

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà
46-04

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

245 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY

85-0052

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com
Diamond cut s.r.o.

A.P.R.

Najlacnejšie

REZANIE

ZATEPLENIE A ÚPRAZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD VRÁTANE
VA FASÁD VRÁTANE
MATERIÁLU A LEŠENIA
MATERIÁLU A LEŠENIA

najmodernejšími profi strojmi
85-0446

- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

www.diamantoverezanie.sk

OBNOVA STRIECH

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

možnosť predaja
aj na splátky

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!
Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

0911 60 20 40

66-0034-2

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

aprbardejov.x@gmail.com

175 €

190 €

www.bucina-ddd.sk

0917 393 957

120 €
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61-0419
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�������������������������������

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

87-0008

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

66-0081-1

Návratnosť
2-3 roky!!!
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Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž. Muskatova a
okolie. 0948 956 951
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mes. 0911 664 654

08 STAVBA

66-0031-1

»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku, 0905 925 991

14 RôZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

Garážové brány t Automatické brány a závory
BRANAMI, Rázusova 12, Košice t pauer@netkosice.sk t 0903 600 573

27-0053

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

66-0113-1

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
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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, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

www.odb-injektaz.sk

|

AMATÉR BEZ KLIMATIZÁCIE

34-0039-8
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SLUŽBY, BÝVANIE

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

FIATPROFESSIONAL.SK

PROFESIONÁL
S KLIMATIZÁCIOU ZADARMO

66-0063-1

ŽELEZIARSTVO

AKCIOVÁ PONUKA KLIMATIZÁCIA ZDARMA PLATÍ NA VYBRANÉ SKLADOVÉ VOZIDLÁ.
Kombinovaná spotreba 3,8 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 100 – 234 g/km. Obrázky majú ilustračný charakter.
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www.auto–palazzo.sk
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62-00012

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68
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právnik radí / SLUŽBY
Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

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

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

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:
Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností Môj prvý článok

NOVÝ FIAT 500X.
ZAŽITE BUDÚCNOSŤ. UŽ DNES.
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Objavte v�etky jeho v�hody u� od 14 190 ¢.
fiat.sk

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca, tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto–palazzo.sk
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37-0177

Kombinovaná spotreba 4,2 – 7,0 l/100 km, emisie CO2 112 – 168 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použitá fotografia je len ilustračná.
Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

27-0113

Predajné miesto:
Mlynská 17, Košice
1. poschodie
tel: 0908 926 124
www.pozickyexpres.sk

87-0012
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SLUŽBY, BÝVANIE

DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY

www.mdrolex.sk 0908 320 642
rolex.montaze@gmail.com 0944 442 668
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87-0060

bezkonkurenčné ceny !!!

10
zamestnanie
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SLUŽBY, zamestnanie

PRACOVNÁ PONUKA:

Sprostredkovanie opatrovateľskej
Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@CXNCıCLh
Práca na pracovnú zmluvu

Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

62-0059

e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

BMÐƟT?HıG?PQI?

Ak ste živnostník, tak nás
neváhajte kontaktovať:
info@dmag.sk 0903648543

17 EUR/NETTO

85_0576

CALL CENTRUM:
0905 552 537 - 0915 971 823

0903 404 935

Firma DMAG Vám pomôže
nájsť si PRÁCU V NEMECKU.

ELEKTRIKÁROV

Plat:

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

99-0172

Prijmeme

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

pomocný kuchár, grillman, kuchár .
66-0084

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície -

76-0009

práce v Rakúsku už 15 rokov

Nie jednanie Slovenčina naša
(v zmysle činu), ale konanie.

Sv. omše

za zosnulých

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

V kaplnke na cintoríne
sv. Rozálie sa každú prvú
nedeľu v mesiaci o 15:15
slúži sv. omša za pochovaných na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša,
pri ktorej
si môžete
spomenúť aj na Vašich
drahých zosnulých bude
1.9.2019.

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),

znalosť výkresov, rovnanie plameňom;

Pracovník s odbornou praxou
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

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE pre

v Moldave nad
Bodvou

zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
37-0008-1

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

Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.

SBS
LAMA SK

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75
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Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

724

34-0006-1

na zaučenie:

36-0006

Pracovník

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja,
Košice

Mzda:

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

z��klievanie terá�
��látky od 98 €

HĽADAJ
NÁS AJ NA

Z�AVY A��DO 30�

Mo������výhry 300 €

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

63-0136

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0918 477 323

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

��látky od 149 €

Donášková služba

- zastavíme zrážky zo mzdy
85_0005

oda)
(700 eur brutto + doh

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0905500
742 924
0800
091 | 0908 984 147

Príjmeme predavačku
kvetov, kvetinárku

KVETY

Srdie

Mier, KE
055/6712 715

KS19-34 strana-
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čko

&

KVETY

Komenského 22, KE
0905 778 904

27-0110

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
- oddĺženie úverov
dražby
U- zastavíme
NÁS

27-0111

HĽADAJ
NÁS AJ NA

KYTICE, VENCE, BOXY RUŽÍ

