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Sklenárstvo Peter
JASOV
Klema

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

www.ZLANA.sk

0911 150 447

57-0090

0915 698 682

www.termofol.sk

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ MAĽOVANIE
cena dohodou
Tel.: 0951 262 644

OPRAVA OBLEKY PIETRO
Ak Vám ide o cenu ... !
ŽALÚZIÍ
OBLEKY od 55 €
NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

Skladová a predvádzacia hala
KOŠICE , Hlavná 20
utorok a piatok od 14 do 18 h
 0949 422 935
OBLEKY PIETRO

PRETESNENIE
0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-2

okien a dverí

Pri predložení letáku získa každý zákazník

KUPÓN
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DARČEK v hodnote 13 €
1

34-0178

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

37-0210

• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

34-0109

0949 26 11 77

27-0017-57

34-0179

37-0192

podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
0905 603 859

KÚRENIE BUDÚCNOSTI

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23 JASOV
0905 507 414 | www.aquaklema.sk

INFRA FÓLIE | INFRA PANELY | VYKUROVACIE ROHOŽE
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS KALKULÁCIA A PORADENSTVO ZDARMA

KOVOVÝROBA

61_0270

- výrez skla, zasklievanie okien a dverí
- brúsenie skla na stôl, poličky a dvierka
- výrez a opracovanie zrkadiel + fazety
- výroba izolačných dvoj-trojskiel
- vŕtanie dier do skla
- bezpečnostné a kalené sklá
- sklenené zásteny pod kuch. linky
- celosklenené vitrínky uzamykacie s Led

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

Najčítanejšie regionálne noviny

štrkov, pieskov, kameniva,
zeminy, uhlia, betónu
0905 747 305 ¦ 0908 265 907 s 3 - 15 t vozidlami

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

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

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

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

e-mail: bf-trade@stonline.sk

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

UPR ATOVANIE

www.upratko.sk ¦ 0907 946 256

AKCIA
A

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

10-0044

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

zameranie ZDARMA

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

JASNÁ
JESENNÁ
VOĽBA

pre domáce a hospodárske zvieratá

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy

kovanie ZDARMA

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

66-0176

DUB
vzor

66-0181

ORECH
MATNÝ

66-0002-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

62-0028

DUB
MATNÝ

34-0183

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV

99-0005-29

2

www.e-zahrada.sk

www.bf-trade.sk

tel.:

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

Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

(pred ČS OMV)

Najvyššia
rada okien

10

3x5m

rokov
na trhu

399€
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PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

2

87-0038

Južná trieda 97

34-0008-1

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie
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Včelárska farma
VARGAPÁL
www.slovenskymed.sk

MED A VČELIE PRODUKTY
PRIAMO OD VČELÁRA
NAŠE MEDY A VČELIE PRODUKTY
ZÍSKALI NA SVETOVEJ VČELÁRSKEJ VÝSTAVE
v kanadskom Montreali 11 medailí - 1. miesto na svete

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

DOMÁCI MED, Nám. osloboditeľov 20
Košice /oproti Auparku, vedľa hotela Gloria/

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

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

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

37-0211

promed@post.sk ¦ 0905 408 579
Zemné výkopové práce

• propolis
• peľ
• perga
• materská kašička
• oriešky v mede
• sušené brusnice v mede
• voskové sviečky
• medové darčeky
• medovina

85-0052

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

Produkty

Zemné výkopové práce

• repkový
• pastovaný
• slnečnicový
• lúčny
• lipový
• agátový
• lesná malina
• medovicový ihličnatý
• jedľový

34-0040

9 druhov medu

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

-35%
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Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice
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Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE
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DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
každý týždeň:
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

Odišiel majster Karel Gott, symbol
generácií. Odišla pani Vlasta Chramostová, symbol vzdoru proti boľševickej
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla,
Antona Bernoláka – oboje takmer verejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj,
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhlasový či televízny, minimálne ten – je
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom.
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny.
Len si to nevšímame, ignorujeme tú desivú skutočnosť, obchádzame ten fakt
– na radosť mnohých iných.

SIETE PROTI

HMYZU

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné
v našich končinách nebolo?
REGIONPRESS si bude spolu s
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal
znamenať November 89 a čo by mal
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu,
nielen o jej účelové výklady nám bude
dôležité momenty tohto medzníka
našich dejín pripomínať uznávaný a
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek.
Začíname už v tomto týždni časťou,
venovanou nástupu éry Michaila Gorbačova.

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

SAMOplus

Mimochodom, pevné zdravie vám,
akási nová epidémia sa totiž šíri –
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu
na péenkách. No, niektorí
aj celé roky. Len aby sa
vyhli spravodlivosti. Iní
Zostáva mesiac do výročia Novem- tak, operatívne... podľa
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu aktuálnych predvolaní
nazvať nejak inak – zamatová revolú- na súdne pojednávania.
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo- Sme tridsať rokov
ločenského zriadenia tými istými? Raz po Novembri 89!
mávajúcimi na východ, keď sa hodí,
zas na západ? Tými, ktorým sa popri
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

0919 204 754

PREPICHY
POD CESTY

Slovenčina naša

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

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

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Pôžičky od 18 do 75 rokov
Kupujú sa rozsudky priamo na ministerstve spravodlivosti, korumpujú
sa sudcovia, prokurátori a policajti,
zbierajú sa kompromitujúce materiály a objednávajú sa vraždy nepohodlných novinárov, prokurátorov,
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda
nedokáže zorganizovať ani jeden jediný tender, ktorý by nesprevádzali
pochybnosti o cene alebo o tom, že
súťaž je šitá pre jediného uchádzača. Svedčí o tom aj návrh rušenia
Keď vláde Ivety Radičovej zostávali rodných čísel, ktoré nás má stáť 250
posledné mesiace, opozičný poslanec miliónov eur, alebo aj zbabraný tenRobert Fico ju vyzval, aby sa už do der na kamery pre policajtov za 100
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – miliónov eur. Oba tieto biznisy boli
odkazoval jej vláde škodoradostne. nateraz stopnuté, no stále existuje riziko, že do konca volebného obdobia
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.
ich vláda schváli.
Vláda Roberta Fica (formálne
Toho hnusu je už toľko, že na to
na čele s Petrom Pellegrinim) sa rozpadáva od samého začiatku. Najprv nestačia ani Ficove slová z roku 2012.
stratila niekoľko poslancov Siete, Táto koalícia by už nepotom roztrhal koaličnú zmluvu An- mala ani len svietiť
drej Danko, Béla Bugár potom vytla- a kúriť, lebo by hročil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz zilo, že to bude buď
na konci sa rozpadáva aj poslanecký predražené, alebo sa
rozkradnú ešte aj lamklub Mostu-Híd.
py a radiátory, ktoré
Do toho sa z Kočnerovho mobilu na to svietenie
dozvedáme, že tieto politické tančeky a kúrenie posú len úplným vrcholom ľadovca. Pod trebujú.
oným vrcholom sa odohráva špinavá
» Gábor Grendel
podstata tejto politickej garnitúry.
tieňový minister vnútra za OĽANO
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66-0033

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Ako a čím tento týždeň začať? Prvými rannými mrazmi už aj v nížinách? Zničenou úrodou vlašských
orechov, ktoré napadol po celom
Slovensku akýsi červovitý škodca?
Alebo úplne z inej strany?

62-0008

redakcia:

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

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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BÝVANIE JE JEDNA

ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
ˇ
CLOVEKA

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek
osamostatniť, zrejme neexistuje.
Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprávať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy
bývalo viac generácií pod jednou strechou.
Možno práve z tých čias pramení naša túžba
po vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom niečo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba
a o svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať?
V podstate veľmi jednoducho. Stačí sa rozhodnúť.
Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania,
poznáme miesto, kde vám určite dobre poradia. Za 27 rokov svojej existencie v ňom
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legislatíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá stavebná sporiteľňa.
Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.
Mládež
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať
z rodičovského hniezda hneď po dovŕšení
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz

myslite na to, ako a kde budete bývať. Keď
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legislatívy vám banky požičajú na bývanie najviac
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dôležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia a uvidíte, ako vám budú
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa
rozhodli sporiť a pri dohodnutom šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky,
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov,
percentá navyše.

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS pripravených až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne
30-ročnej splatnosti, a teraz aj mimoriadne
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výška mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom,
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné
meniť, oživte ho drobnou modernizáciou. Využiť na to môžete úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € a so splatnosťou 8 rokov.

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu
v rodinných ﬁnanciách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich
Ľudia v produktívnom veku
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi- vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spoku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete čiastkou. Ste vo veku, v ktorom si bývanie
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte
výhodných úverov zo stavebného sporenia. nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo
Či chcete rekonštruovať, kupovať i stavať, stavebného sporenia s podmienkami, ktoré
na každý účel má PSS riešenie. Neverili
zvládnete aaj s nižším príjmom.
Iste, vá
by ste, ale úvery zo stavebného spováš vek vám neumožní
ne
využ
renia v PSS sú odteraz výrazne
využiť
maximálnu dobu
PSS VÁ
MV
spla
dostupnejšie pre všetky príj-splatnosti úveru, až
V ÚSTR YJDE
30 rokov, no vďaka
mové kategórie. Na kúpu
ETY!
Neváhajt
sp
je vhodný úver zabezpečený
sporeniu získate mea zavolajt e sa informovať
d
nehnuteľnosťou do 170 000 €
dziúver či stavebný
02/58 5 e na telefónne čís
5
lo
5
ú
a na rekonštrukciu postačí
úver s mimoriadtujte niek 8 55 alebo konta
k
n
ten, pri ktorom nemusíte použiť
ne výhodnou úroných zást torého z obchod u
pcov
ko
svoju nehnuteľnosť ako zábezpekovou sadzbou.
na www zo zoznamu
.pss.sk.
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Občianska
riadková
inzercia

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

05 DOMY / predaj
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053

07 REALITY / iné
»Kúpim garsonku - 2iz
byt. Súrne. Hotovosť.
0910 652 053

08 STAVBA
»Kúpim haki
0908 532 682

lešenie

66-0081-1

14 RÔZNE / iné

OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

ČÍSLA RUBRÍK

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

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

»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov. 0903 617 901

auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

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

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

27-0053

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

66-0031-1

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

KS19-41 strana-
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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.

BÝVANIE

KOŠICKO okolie

499€
799€
839€

699€
599€

7

9€
499€ 18

999€
199€

99€
1
€
9
4
1
75€

50€
229€

259€

89€

299€

55€

269€
79€
159€
125€

399€

27-0045-14

115€ 145€ 199€
169€
225€
29€
45€
45€
2
69€
89€
€
5
5
225€
179€
139€
319€
65€
19€
5€
2
€
9
279€
39
25€ 79€
5€
1
7
1
€
35€
79
75€
€
125€
9
8
€
€
135
239
49€
269€
25€
1
€
5
6
2
199€
179€
339€
265€
269€ 399€
165€
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ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk
Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály

 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

75-34

34-0017-1

www.gobako.sk

62-00012

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA

83-0005

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

montter@montter.sk

KS19-41 strana-
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Začíname s rekonštrukciou bytu II

Poznáme u udržiavacie práce, pri
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu – predovšetkým
opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných
priečok, omietok, obkladov stien, podláh
a dlažby, komínov, okien a dverí, údržba
a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby,
ako aj maliarske a natieračské práce.
Medzi stavebné úpravy, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu
patria stavebné úpravy pozostávajúce
napríklad z búracích prác na deliacich
priečkach alebo z výstavby nových priečok, pri ktorých sa musia splniť tri podmienky: nesmú zasahovať do nosnej konštrukcie stavby, nesmú podstatne meniť
vzhľad stavby a nesmú meniť účel bývania. Ak len jedna z nich nie je splnená, je
potrebné stavebné povolenie.
Do tretice sa stretávame so stavebnými úpravami, na ktoré je potrebné
povolenie stavebného úradu – sú to
najmä búracie práce, pri ktorých vlastní-

ci bytov majú záujem zväčšiť priestorové
usporiadanie bytu tým, že odstránia
nosnú stenu alebo jej časť a spoja dve
miestnosti do jednej. Treba podať žiadosť
o stavebné povolenie.
Každý vlastník bytu sa musí riadiť zákonom o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov. V zmysle tohto zákona musí
na stretnutí spoločenstva vlastníkov bytov získať k plánovaných úpravám súhlas
väčšiny vlastníkov v dome (pričom jeden
hlas sa počíta za jeden byt). Zo schôdze
musí byť spísaná zápisnica o hlasovaní.
Ak mu spoluvlastníci nepovolia odstrániť nejakú nosnú stenu, žiadať stavebný
úrad o povolenie je zbytočné, lebo bez
ich súhlasu stavebné povolenie nedostane. Dôležité je stanovisko statika, ktorý
posúdi, či stavebné úpravy (vybúranie
nosnej steny medzi miestnosťami alebo
jej častí) sú možné, či neohrozia statiku
domu, prípadne život a zdravie ľudí v
bytovom dome. Statik spracuje statický
posudok. Potom sa uskutoční stavebné
konanie, ktorého účastníkmi sú všetci
vlastníci bytov v dome. V tomto konaní
majú podľa stavebného zákona možnosť
a právo podávať námietky, ktoré stavebný úrad posúdi, a ak sú opodstatnené,
stavebné povolenie nevydá.

87-0012

Stavebné úpravy v byte majú z pohľadu stavebného zákona rôzne formy.
A naozaj nejde iba o starú skúsenosť,
že panel je v nedeľu ráno o šiestej najvhodnejší na vŕtanie.

-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019
» red

Slovenčina naša
Nie neskutočne skvelé,
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

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

22
Prineste tento kupón na adresu:
Rampová 4, 040 01 Košice

IA
JESENNÁ AKC

83-0019

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 11. 2019

KS19-41 strana-
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721190274

a nakúpte u nás za akciovú cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

ZIE -30%
VONKAJŠIE ŽALÚ
TY -30%
LE
RO
ŠIE
AJ
VONK
IDS -46%
ZIE
LÚ
INTERIÉROVÉ ŽA

RELAX
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KOŠICE
19 I 10 I 2019
STEEL ARENA

KOŠICE EXKLUZIVNE V SIETI TICKETLIVE.SK
66-0178 / 0179

10
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Rozhanovce
Školská 2
/ Záhradníctvo KaK
Ponúkame:

Zabezpečujeme:

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

•

•
• výsadbu vzrastlých stromov
• výzdobu interiérov
• služby záhradného
architekta

Tel.: 055-695 02 29
Email:
Predajňa: 0910 905 293
projekt@zahradnictvokak.sk
Cenové ponuky: 0903 241 660 zahradnictvo@zahradnictvokak.sk

34-0074

Otváracie hodiny:
26. Marec - 28. Október 29. Október - 25. Marec
Po.-Pia.: 8 -17
Po.-Pia.: 8 -16
So.:
8 - 14
So.:
8 -14

VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

Košice

0905 642 837

www.pribulamix.sk

KS19-41 strana-
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27-0009-8

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.

12

RELAX
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Zdravý rozum je
najlepší recept

1
S
4
9 S
6 2
9 8
4
3
7
U
U
3 5 D
3
2
D
3
7 2
4
2
7
9 1 3
O
O
2 1
8
1
7 6
5
1 K 8
2
K
3
5
1 4
9 8
8 7 6
U
U
4 9
7
3
9 7 5

Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk
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Chceme meniť Slovensko, s nami
viete, na čom ste
Politické strany sa predháňajú v darčekoch voličom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁSADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie,
menej byrokracie.
Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité oblasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling,
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Cigániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila
Halgašová.
A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štátnej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.
Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli menšou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj odchádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti
neporučíš“. Interné záležitosti neriešim na verejnosti.
Ako prvá strana sme schválili kandidátku a sme pripravení
spraviť Slovensko lepším.

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Richard Sulík
predseda SaS

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

Školstvo

• Hrúbka stien 3 mm
• Silná oceľová výstuž
• Trojsklo s nízkym prestupom
tepla (U=0,5 W/m²K)
• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
• Vhodné do rodinných domov
i panelákov

Gröhling: Reforma školstva?
Už teraz ju robíme
Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdola, bez podpory parlamentu či ministerstva.
Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim učiteľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplatne študovať cudzí jazyk.
„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto učiteľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz neboli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“
hovorí Gröhling.
Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moderné odbory či podporujú využívanie fondov a projektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo.
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Bratislavský kraj, narástol až o 25 %.
„S reformou školstva netreba čakať na ministerstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri
živote. Chceme školstvo zlepšovať
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí
Branislav Gröhling, ktorý je zároveň poslancom NR SR za SaS
a tímlíder pre školstvo.

OKNÁ A J SO
M
Í
N
A
V
O
K
M
Ý
SKRYT
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
, žalúzie, siete) a kompletnými prácami.
s príslušenstvom (par
Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.
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Branislav Gröhling
poslanec NRSR
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Slovenčina naša

Nie jadro pudla, ale podstata.
Nie posúvať (poznanie),
ale zdokonaľovať sa, získavať
vedomosti.

Nie mimo misu, Slovenčina naša
ale nepodstatné, irelevantné.

Ponuka práce

záhradník a údržbár

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny,
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny.
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vozidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur
brutto.
Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

Slovenčina naša

Nie na vyšší level, ale vyššia
úroveň, vyšší stupeň.
Nie riešiť dieťa, riešiť manžela, ale
zaoberať sa dieťaťom, manželom.

52-0017-36

Slovenčina naša
Nie vezmi
na to jed, ale spoľahni sa.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Nájdenie stratenej,
skrytej alebo opustenej veci

V zmysle Občianskeho zákonníka každá vec musí mať svojho vlastníka. Strata
veci je mimovoľnou udalosťou, bez rozhodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlastník stratil vlastnícke právo k veci je však
nutné splnenie ďalších podmienok. Nájdením stratenej veci sa nemení vlastnícke
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo
zákona odovzdať príslušnému štátnemu
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju
na polícii. Až v prípade, ak sa vlastník
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty
jedného roka od jej odovzdania, vlastnícke právo k takejto nájdenej veci prechádza na štát, a to bez nutnosti vykonania
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona.
Ak by nastala situácia, že by nálezca takúto nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho
strany o bezdôvodné obohatenie. Motiváciou pre nálezcu vec odovzdať je právo
na náhradu potrebných a preukázateľne
vzniknutých výdavkov, a taktiež právo
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

Kuenz – SK s.r.o.

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak
len za predpokladu, že ich vlastník nie je
známy, a taktiež pri veciach opustených.
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už
stratená alebo skrytá vráti jemu. V prípade skrytých vecí ide častokrát o veci s
historickou, vedeckou alebo umeleckou
hodnotou. Aj v tomto prípade prináleží
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva
vo vôľovom správaní daného vlastníka,
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť
a je to z jeho konania zjavné. Opustenie
je právnym úkonom, a teda prejavom
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel
vzdať sa vlastníckeho práva k opustenej
veci. Vlastník má túto možnosť z titulu
jeho dispozičného práva k veci. Právo
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jednostranný právny úkon opustenia veci
však musí byť urobený slobodne a vážne,
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľovú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie,
pričom iba samotné neužívanie veci samo
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

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

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

Nie šiť pre zákazníka (napríklad Slovenčina naša
vykurovací systém), ale navrhnúť, projektovať.

je výrobcom žeriavov

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

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
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

0902 348 974

85-0234

Nakoľko slovenský právny poriadok
nepozná výraz „res nullius“, ktorým
možno označiť vec bez pána alebo vec
nikomu nepatriacu, preto stratenú,
skrytú alebo opustenú vec nemožno
považovať za vec bez svojho vlastníka.
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Hľadáme
nových
kolegov!!!

PRÁCA v ČR na MORAVE

Pozícia Operátor šitia v Košiciach
• nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
• práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
• vhodné pre ženy a aj mužov
• potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

0915 829 s-3h3r.s9k
panykova@ario

0907 740 8h4r.s2k
s-

sebakova@ario

KS19-41 strana-
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• základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
+160,-€ bonusy
• stravné lístky v hodnote 3,90 €

- Z V Á R AČ 2 8 0 K Č - H O R I Z O N T Á R C N C 3 0 0 KČ - K A R O S Á R C N C 3 0 0 KČ -
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0800 500 091
www.konstrukter.sk

37-0008-1

KOŠICKO okolie

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V ČR

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR A INÉ ....

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PRACUJ
U NÁS

Možnosť výhry 250 €

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

63-0150

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

WWW.KONSTRUKTER.SK

K O N ŠT

R U K TE R

0800 500 091

85_0005

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

MZDA OD 850 €
DO 1300€

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

66-0171

131190397

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
32-0110

5%
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0944 556 070, 0944 113 140
27-0120

0905 742 924
0908 984 147

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SILSTAV
STAVEBNÁ FIRMA

ZATEPĽOVANIE
10 cm
polystyrén 2 7 €/m

2

0905 879 057

66-0183

www.silstav.sk

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

KS19-41 strana-

16

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

