č. 14 / 5. apríl 2019 / 23. ROČNÍK

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Pozor na prílišné sebavedomie
podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VŠETKO PRE JARNÉ UPRATOVANIE
Vysávaèe, tepovaèe, parné èistièe, vysokotlakové èistièe,
separátory, èistièe okien, èistièe podláh, mopy ...

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Viola farebná

67x32_Rowenta RH6751WO_titulka.indd 1

18 cm priemer
1,49 € 1,99 €

Surfínia farebná
10 cm priemer
1,29 €

0,99 €
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Bylinky

rôzne druhy

0,99 €
1,99 €

-23%
-25%

-50%

Diskont Kvetov, Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00

Príjmeme na pracovnú
pozíciu:

3,"&ȴ,3à373

Mzda: àͽͽͽà(ȴà àͽàͽͽͽà(ȴàà?ORQQL
59-0001
59-0004

RCJ ÐıęQJMÐ0908 914 180
info@konstrukter.sk
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Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

16:04
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Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce
+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa,
Breznička, Veľká Ves, Točnica,
Veľká nad Ipľom, Kokava nad
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské
Biskupice
+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná,
Kotmanová, Podrečany, Želovce,
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
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Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu
Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

43-0073

VSKO

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

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

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

Luèenec
Ve¾ký Krtíš

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

Dispečing SK - 0950 333 222

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

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

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
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

VÝ
ŽULO ROB
OH
JEDN

€
,
0
0
O 10

D

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

I.P.Pavlova 5075 , LUČENEC

0907 387 023,

0905 802 132

www.novogranit.sk
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45-0006

Lučenec

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

STARÉ KRESANÉ

DUBOVÉ A SMREKOVÉ

HRANOLY
A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA
0944 164 017

CIA
R
E
Z
N
I 915 039
43-0067

0905

PNEUSERVIS
0918 892 002

.s k

Menej starostí
vďaka Auto-pneu
centrám Vianor

Pri kúpe
4 ks pneu
DARÈEKY
PRE VÁS

REGISTRUJ NÁKUPY
A VYHRAJ KAMERU
A INÉ...

AUTOSERVIS UMYVÁRKA AUTOSÚÈIASTKY

... už aj dodávky do 6 t
0911 870 299

LC19-14 strana-
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... od 4 €
0915 834 386

... všetko skladom
0907 870 299

43-0017

AKCIA
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Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

721190120

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Vykúpime

staré driapané, nedriapané perie.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

5

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

S 1
U

terasy

D2

AKCIA ZĽAVA DO 35%

Možnosť výhry 300 €

U

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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www.balkona.eu
0948 787 777

3 7 1
4

4

2
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36-0072

Paplóny, vankúše, duchny z peria.
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politická inzercia, SLUŽBY

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkón

0907 133 813
Zvolenská cesta, Lučenec

Záhradníctvo
Kalonda
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zdravie / SLUŽBY, zamestnanie

02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

Občianska

10
ZÁHRADA A ZVERINEC
riadková
11inzercia
HOBBY A ŠPORT
16 ZOZNAMKA

Možno povedať, že niet lekárne, zatiaľ však nie sú zdravotnícke zariav ktorej by si pacient nemohol vybrať denia vybavené ich čítačkami, a preto
svoje lieky bez papierového lekárskeho je v zákone prechodné ustanovenie,
predpisu. Čo by však mal vedieť každý ktoré umožňuje pacientovi vybrať si
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso- svoje lieky predpísané elektronickým
lekárskym predpisom pomocou rodnébom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta- ho čísla.
vený elektronický lekársky predpis
4. Recept po uplynutí platnosti
Ak pacient bude počuť vetu od ses- „zmizne“
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje
Platnosť lekárskeho predpisu je už
iba papierové recepty“, tak jednoznač- roky nezmenená – týždeň platí väčšina
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri receptov, tri dni recepty na antibiotiká,
predpisovaní lieku je lekár povinný päť dní na omamné a psychotropné
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to lieky a jeden deň recept z pohotovosti.
je správny názov pre ľudovo povedané Po prekročení tejto lehoty nie je recept
elektronický recept. Štátne orgány však lekárnikovi dostupný.
nateraz takéto postupy tolerujú.
5. Lekár môže predpísať lieky až na
2. Pacient má právo vybrať si lieky dvanásť mesiacov
v ktorejkoľvek lekárni
Snáď najzásadnejšou novinkou, ktoNapriek tomu, že mnohí pacienti rou e-zdravie uľahčí pacientom život je
v ambulancii občas počujú vetu „choď- možnosť vystavenia tzv. opakovacieho
te dole do lekárne, poslal som vám tam lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie- chronickí pacienti, ktorí majú dobre
čo také ako odoslanie elektronického a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po
receptu do konkrétnej lekárne, lekár zvážení lekára nepotrebujú časté konodosiela všetky záznamy na centrálne troly. A tak pacienti budú môcť navštíúložisko. To, kde si pacient vyberie svo- viť svojho lekára raz za pol roka či rok
a v intervale, ktorý im lekár stanoví si
je lieky je len a len jeho rozhodnutie.
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod- jednoducho iba vyberú lieky v ktorejkoľvek lekárni.
ného čísla
E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo
Do roku 2021 budeme mať všetci (vrátane detí) občianske preukazy s elek- život – lekárom, lekárnikom, ale predotronickým čipom. Umožnia prístup všetkým pacientom. Nebojme sa ho vyk mnohým službám – vrátane prístu- užívať čo najviac a spoločne pracujme
pu k službám elektronického zdravot- na jeho zlepšovaní.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
níctva. Umožňujú ich aj v súčasnosti,

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

Chcete si
podať
Chcete si
inzerát?
podať
inzerát?
Pošlite
SMS na číslo

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

VIZITKY

0905 915 039
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Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil

á spomi

.

Smútočná spomienka

Smútočn

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

rok,
uplynie
decembra il
Dňa 28.
ust
avždy op
čo nás n
žel,
vaný man
náš milo
c a zať
starý ote

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

s ro
a úct
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

Materiál - prvotriedna kvalita

otec,
.
RožňavyLadislav
Fábián z
a, syn
.
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra

8866
tvare:na číslo
Pošlitev SMS
RPmedzera
LC medzera
8866 v tvare:
Číslo
rubrikymedzera
RPmedzera
LC medzeraText
inzerátu
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP
LC 12 Predám kočík,
Príklad:
RP LC 654
12 Predám
0987
321. kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
Spätnouinzerátu
SMS vám
potvrdíme
prijatie
a jeho
cenu,
prijatievám
inzerátu
a jeho
cenu,
ktorú
vyúčtuje
váš mobilktorú
vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
ný
operátor.
Cena
je 0,60 € s DPH za kažCena začatých
je 0,60 €30s znakov
DPH zatextu
každých
dých
znakov textu
vášhozačatých
inzerátu30vrátane
mevášho
vrátane medzier. Ničinzerátu
iné neúčtujeme.
dzier.
Nič
iné
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát,
toľkokrát, vv koľkých
koľkých týždňoch
týždňoch
chcete
chcete inzerovať.
inzerovať.
TIP
2:
Ak
chcete
inzerát
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejuverejniť
niť vv ľubovoľných
ľubovoľných iných
iných našich
našich
novinách,
novinách, LC
LC zameňte
zameňte za
za skratskratku
ku novín,
novín, ktorú
ktorú nájdete
nájdete na
na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

34-0060

01 AUTO-MOTO / predaj

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?

75-06

Občianska
riadková
inzercia
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Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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Vyspelý štát pomáha slabším

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

M Á Š FILIP A ?

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

S I TEC H N IC K Ý
TA LEN T,
K TO R Ý S TR Á C A
P O JEM O Č A S E,
P O K IA Ľ IDE O S TR O JE
A Z A R IA DEN IA ?
R A DI S A S TEB O U
P O R O Z P R Á V A M E.
N A P ÍŠ N Á M N IEČ O
Z A UJÍM A V É O S EB E
V Ž IV O TO P IS E:

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

A E- LUC EN EC - A IM T@ A DIEN T. C O M

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Za sumu

399 €
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Volajte 0905 915 039

     
 














     
 

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
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Tyčový vysávač – bezdrôtový a ručný vysávač
v jednom,
nom,
'''
(
!
#!
##"
!# $ "%& ($)#"&%!    
kefa
s LED osvetlením, skladacia rukoväť, 0.6l
objem
m
" # "#$#$!   
 # !"'$!   
zásobníka
na prach, výkonný 21.6V lítium-iónový
   
 # "#$#$!  
# $!  
 
akumulátor,
až 45min prevádzky, s 5h dobíjacím
cyklom,
klom,
 
2 rýchlosti, ľahká konštrukcia 2.5kg, úroveň
79dB.
 hluku


Cyklonová technológia.
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€
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195€

UŠETRI

80€
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03-0054

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

85 0252

Akcia platí od 05. 04. 2019 do 11. 04. 2019 alebo do vypredania zásob.
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