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Týždenne do 35 000 domácností

Projekt detskej atletiky v Nových
Zámkoch sa vyvíja nádejne

Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany
www.starzyk.sk
Ošetrenie nie je hradené ZP.

PLASTOVÝCH
OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

VÝROBA A MONTÁŽ

Ďalej ponúkame:
• opravy, nastavenia plastových
okien, dverí, roliet a žalúzií
• opravy kovaní, pántov a klučiek
CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

KANCELÁRIA

www.montplast.sk

» red

035/6 420 166

OPRAVY A SERVIS
0918 10 91 49
montplast@montplast.sk

76-0004

Nemecké okná za slovenské ceny !

Vodiča zrazilo ďalšie auto

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE
ARRI s.r.o.

» tasr

0905 746 124

www.strecha.ws

ANTÉNY - SATELITY

slovenské a
maďarské prograny
ZADARMO.

47-014

vorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.
Zranený muž aj napriek okamžite privolanej pomoci utŕženým zraneniam
podľahol. Vykonaná dychová skúška
alkohol v dychu vodiča nepreukázala.
Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania novozámockej
polície. Polícia začala trestné stíhanie
vo veci trestného činu usmrtenia.

07-0012

Pri dopravnej nehode na ceste medzi
Šuranmi a Palárikovom v okrese Nové
Zámky prišiel o život 53-ročný muž. Nehoda sa stala vo štvrtok (17.1.) približne
o 19. hodine. „Vodič osobného auta
Škoda Octavia, 35-ročný muž, pravdepodobne neskoro spozoroval chodca
pohybujúceho sa po pravej strane vozovky. Bol ním 53-ročný vodič iného
vozidla, ktorý na odstavnej ploche zastal a vystúpil z auta,“ informovala ho-

0910 800 837

76-0013

nikdy sa nevzdávame. Stále máme šancu na úspech, ku ktorému nám práve
Vy môžete dopomôcť a to tak, že zahlasujete bez osobitného poplatku formou
sms na tel: 0902 020 292, s textom:
HLAS(medzera)377
Tým, ktorí ste nám už poslali svoj
hlas, srdečne ďakujeme a ostatných
žiadame o podporu, ktorá Vás nič
nestojí a nám pomôže.“, uviedol Ing.
Štefan Straňovský predseda AC Nové
Zámky.

za 25€ ročne

(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0001

Atletický club Nové Zámky vypísal projekt v rámci dotačnej grantovej
výzvy, ktorý postúpil do celoslovenského verejného hlasovania. Počas
tohto hlasovania už veľa ľudí pomohlo
svojim hlasom, či pozitívnym odporučením.
Vďaka priaznivcom atletiky a verejnosti je tento projekt stále v hre o finančnú podporu, ktorá by zabezpečila
deťom venujúcim sa královnej športu
atletike, finančné prostriedky na ich
rozvoj. A to najmä tým deťom a ich rodinám, ktoré na to z rôznych dôvodov,
či už sociálnych alebo zdravotných
nemajú. Projekt „Radosť zo športu pre
všetky deti“ je určený najmä deťom a
mládeži do 12 rokov. Mnohokrát ani
nevieme, že v našom blízkom okolí žijú
deti, ktoré majú talent na šport a bez
podpory občianskych združení, akým
je napríklad aj AC Nové Zámky by sa ich
talent nikdy neobjavil.
„Momentálne stále prebieha verejné hlasovanie ohľadne schvaľovania
nášho projektu. Na celom Slovensku
bude podporených 15 projektov; teraz
sa nachádzame zhruba okolo dvadsiateho miesta. My sme však športovci a

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

lex

arole

@a

x.sk

zet

.sk

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL,
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ
NA OKNÁCH A DVERÁCH

76-0012

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

STOLÁRSTVO
Nové Zámky

-50%

Stolárske práce všetkého druhu

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz
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0908 192 109

nabytokzemanik@nabytokzemanik.sk

www.nabytokzemanik.sk

76-0014

aro

76-0003

www
.osk

osk
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DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)
Každý týždeň:
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo
+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

Nové
Zámky

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k
fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V rôznych historických érach,
ale práve v tomto týždni napríklad
zasadol na trón rímsky cisár Traján,
ktorého légie sa dostali do Vindobony. Mimochodom, jeho nasledovník,
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol
až po Laugaricio, teda, dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska
zas Štefan IV. Historickým paradoxom tiež bolo, že Cromwellova republika dala popraviť kráľa Karola I., ale
na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným
veliteľom konfederačných vojsk a
maliar izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História
však píše svoje nové kapitoly každý
deň.
Na Slovensku sa dňom vyhlásenia prezidentských volieb začala
aj kampaň všetkých tých, ktorí si
myslia, že z tých či oných príčin sú
schopní dôstojne zastávať post hlavy
štátu. Keďže noviny vydavateľstva
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné
noviny, dávajú v súlade so zákonom

potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor k dispozícii na
prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko identifikovať tak,
že takýto inzertný materiál je označený značkou inzercie. Od tohto čísla
však ešte viac graficky zvýrazníme,
že konkrétny článok je inzertný.
Chceme vám tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí prejavia záujem aj touto cestou sa prezentovať, no
zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o ich názory.
Okrem toho však zostávame verní
aj našim tradičným témam. V tomto
čísle vám chcem poradiť, že daň za
motorové vozidlo sa podáva tento rok
inak – elektronicky - a je dobré si to
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme
aj informáciu polície, z ktorej sa dozviete, že správy o únosoch detí na
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šírením poplašnej správy. A nielen to.
A napokon, začali sme históriou,
tak ňou aj skončíme. 27. január sa
tradične pripomína ako Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu. Jeden z dní,
na ktoré by civilizované
spoločenstvo nikdy nemalo zabudnúť.
Tak príjemný
týždeň!

»Predám 2-garzónku v
Kalnej nad Hronom,.Tel.
0903061020

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zariadenú
garzonku.Tel.
0910470994

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
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

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

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

45-0027

52-0006-8

hydinárska farma topoLnica

INZERCIA

0907 779 018

(pri galante)

Ponúka na predaj:

DLHODOBÁ

BRIGÁDA
3,5 €/hod

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040

11 HOBBY A ŠPORT

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

krmivo pre nosnice rastová a znášková

12 DEŤOM

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Miesto výkonu:
Považská ulica,
Nové Zámky

Pracovné dni:
ráno 6:00 - 7:30
poobede obdeň 14:30 - 17:30

Prednostne pre dôchodcov.
Viac informácií na
0908 678 448
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»Upratujeme domácnosti,
kancelárske a iné priestory,
info o cene a bezplatnej obhliadke na.Tel. 0918818131
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»54r.hľadá
0917049831

priateľku.Tel.

NZ.Tel.

09 DOMÁCNOSŤ

36-0010

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

0903 405 588
0905 983 602

v

08 STAVBA

»Predám detskú drevenú
posteľ, sivohnedej farby,
kúpená v IKEA. Rozmer:
160x70cm. V cene matrac a
rošt.Tel. 0908979443

13 RôZNE / predaj
45-0025

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

14 RôZNE / iné

07 REALITY / iné
»Kúpim byt
0903788444

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

GLAZÚROVANIE
VANÍ

94-0015

Stredné Slovensko

0907 652 710

»Predám seno a lucerku
v malých balíkoch,.Tel.
0907050102
»Predám seno a lucerku v malých balíkoch,
0907050102.Tel.
0907050102
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

03 BYTY / predaj

Západné Slovensko
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

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

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

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim malotraktor Terra,
Vari Agzat alebo TZ4K.Tel.
0904995579
»Mám záujem o staré
motorky, vraky, diely.Tel.
0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521

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

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Darovacia zmluva
Asi každý z nás bol už v živote
obdarovaný alebo niekomu niečo daroval, či už počas narodenín,
menín alebo iných príležitostí. Pri
týchto bežných situáciách si ľudia
častokrát ani neuvedomia, že vlastne
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá
predstavuje azda najpoužívanejšiu
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dôvodu, že k takejto zmluve dochádza
vo väčšine prípadov verbálne. Na základe darovacej zmluvy darca niečo
bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo
sľub prijíma.
Predmetom darovania môže byť
všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide
o hnuteľné alebo nehnuteľné veci,
ale predmetom darovacej zmluvy
môžu byť aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podstatnou charakteristikou darovacej zmluvy je znak
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté
či sľúbené plnenie obdarovaný nie
je povinný poskytnúť darcovi protiplnenie. V prípade porušenia povinnosti darcu z darovacej zmluvy
nastávajú dôsledky ako pri iných
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa
obdarovaný môže domáhať plnenia
od darcu.
Na formu darovacej zmluvy si treba dať pozor v prípade, že predmetom
darovania je nehnuteľná vec, resp.

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby
bola darovacia zmluva vyhotovená
v písomnej forme, v opačnom prípade bude darovacia zmluva absolútne
neplatná. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že právne účinky darovacej
zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nastávajú až vkladom do katastra nehnuteľností.
Za určitých okolností môže dôjsť
k zániku darovacej zmluvy, a to
v prípade, že darca vyzve obdarovaného na vrátanie daru, pričom
toto je možné len za podmienok, že
sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Právo
darcu jednostranne ukončiť daný
právny vzťah, ktorý bol darovacou
zmluvou založený (a tým docieliť
vrátenie daru), je možné uplatniť vo
všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa,
keď darca mohol toto právo vykonať
po prvý raz.

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

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie III.
Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.
Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus
ale býva často aj výhovorkou, barličkou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
viac aktívny človek je, tým spotrebuje

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.
Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.
Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
je najmä nepravidelné stravovanie,
čo pre telo znamená nepravidelný príjem živín
potrebných pre metabolizmus.
(pokračovanie
nabudúce)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

NOVOZÁMOCKO?
napíšte nám

distribucia.nz@regionpress.sk
20

76-0007

0907 779 018
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MŽP SR, Polícia informuje / bývanie
Ministerstvo životného prostredia
(MŽP) SR nesúhlasí s realizáciou projektu Termické zhodnocovanie ostatných odpadov v Nových Zámkoch.
Nesúhlasné stanovisko vydala sekcia
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Na základe záverov komplexného
posúdenia navrhovanej činnosti podľa
zákona MŽP SR sa za odsúhlasený považuje nulový variant, teda variant bez
realizácie navrhovanej činnosti,“ uvádza sa v záverečnom stanovisku.
MŽP SR dôsledne analyzovalo každú
pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov. Celkovo bolo k
projektu doručených päť písomných
stanovísk, z toho štyri od dotknutých
orgánov a jedno od dotknutej verejnosti. Tri zo stanovísk boli nesúhlasné. „Predložená správa a ani písomné
stanoviská doručené k správe nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali
spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, ale navrhovanú činnosť nebude
možné povoliť pre nesúlad s kritériami
vyhlášky č. 228/2014 Z. z.,“ zdôvodnilo
ministerstvo svoje rozhodnutie. Zámer výstavby zariadenia na termické
zhodnocovanie odpadov vyvolal medzi obyvateľmi Nových Zámkov veľké
znepokojenie. Na MŽP adresovali petíciu proti zámeru výstavby zariadenia, ktorá obsahovala 179 petičných
hárkov. Člen petičného výboru Milan
Lukačovský tvrdil, že dôvodom odporu
občanov je najmä strach zo zhoršenia
životného prostredia. Obávali sa zne-

hodnotenia životného prostredia zvýšeným skladovaním a manipuláciou s
nebezpečným odpadom s možnosťou
roznášania infekcie túlavými mačkami
a hlodavcami, hlukom, prašnosťou. Zároveň poukazovali na hrozbu zvýšeného rizika, že v prípade havárie by mohlo
dôjsť k priamemu ohrozeniu spodných
vôd, a tým aj ohrozeniu bezpečnosti
obyvateľov mesta. Problémy mohlo
podľa signatárov petície spôsobovať aj
zvýšenie dopravného zaťaženia kruhového objazdu na Slovenskej ulici.
Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v meste plánovala v
bezprostrednej blízkosti novozámockej nemocnice vybudovať bratislavská
spoločnosť Wastech na pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Zámer
nadväzoval na existujúcu prevádzku v
areáli nemocnice, v ktorej sa zhodnocuje odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti. Podľa projektu malo
nové zariadenie spracovať 2000 ton
odpadu ročne.
Investor deklaroval, že reálne plánuje spracovávať polovicu tohto množstva. Podľa projektu by až 80 percent
odpadu mohlo prichádzať z iných
lokalít na Slovensku. Výsledkom procesu spracovania odpadu by mal byť
pyrolýzny plyn a olej. Pyrolýzny olej
plánovala firma ďalej predávať ako palivo, plyn mal byť ďalej zneškodňovaný
spálením v dopaľovacom horáku.
Občania i vedenie mesta s plánovanou výstavou nesúhlasili. Primátor
Otokar Klein tvrdil, že územný plán
podobný typ zariadenia v tejto lokalite
neumožňuje.
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prípad policajti zistili, že podozrivá
osoba má len 12 rokov.
Zadržaný bol po vypočutí za prítomnosti sociálnej kurátorky a zákonného
zástupcu prepustený. Vyšetrovateľka
odboru kriminálnej polície z Nových
Zámkov vedie trestné stíhanie pre
trestný čin lúpeže. V prípade pokračuje
ďalšie vyšetrovanie.
„Dieťa prichytené pri protiprávnom
konaní prestáva byť raritou. Aj prípad
tohto chlapca bude prebiehať pod drobnohľadom sociálnej kurately a jeho školy, pretože výchova v rodine má zrejmé
trhliny,“ skonštatovala Čuháková.
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Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906
o z n a m u j e,
že sa bude konať opakovaná dobrovoľná
dražba pod označením: DD 12/2018

DD 12/2018
dňa 12.02. 2019 v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37,
949 01 Nitra o 10.00 hod.
Predmet dražby :
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, a to konkrétne
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1519, okres Nové Zámky, obec:
Bešeňov, katastrálne územie: Bešeňov, ako:
- parcela registra „C“ parc. č. 728/5, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4160 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1636 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 96 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 69 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 93 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/13, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/14, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/15, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1831
m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/16, druh pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/20, druh pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
- stavba - sklad so súpisným číslom 711, postavený na parcele registra „C“ parc. č.
728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 96 m2
- stavba - sklad so súpisným číslom 712, postavený na parcele registra „C“ parc. č.
728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2
- stavba - kotolňa so súpisným číslom 713, postavená na parcele registra „C“ parc.
č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 93 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku:
orná pôda, o výmere 1636 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/12, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/13, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/14, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/15, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 1831 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/16, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/17, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 966 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.2115
stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/19, druh pozemku:
orná pôda, o výmere 739 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.2115
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/20, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/21, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 1011 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 2114

najnižšie podanie:
37.590 EUR
minimálne prihodenie:
1.000 EUR
dražobná zábezpeka:
11.000 EUR
Termín obhliadky: 30.01.2019 - 31.01.2019 o 10:00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli obce Bešeňov.
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Dieťa sa pokúsilo ukradnúť kabelku
Len 12-ročný chlapec sa pokúsil
ukradnúť kabelku 50-ročnej vodičke,
ktorá sedela v zaparkovanom aute. Prípad sa stal v utorok 22. januára v čase
obeda na Pribinovej ulici v Nových
Zámkoch. „Žena sedela v zaparkovanom aute, keď sa zrazu otvorili dvere
spolujazdca a niekto sa pokúsil zmocniť jej kabelky. Žena si však kabelku
uchránila a páchateľ sa dal na útek,“
informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.
Zakrátko po čine zadržala zlodeja
hliadka mestskej polície. Počas procesných úkonov dokumentujúcich tento
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Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
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MŽP SR nesúhlasí s výstavbou

5
politická inzercia / zamestnanie

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

dím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov
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sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Neprenechajme úrad prezidenta HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vi- napr. zo Sýrie a platiť im vysoké meani extrémistom, ani Smeru
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NEJDE VÁM
BIZNIS?

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,80€/kg

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

KONTAKTUJ
T

E NÁS

novozamocko@regionpress.sk

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

0907 779 018

45-0000

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
ZEMIAKY NA USKLADNENIE

PRACOVNÁ PONUKA:

do nočného klubu Afrodita v Nových
Zámkoch. Ubytovanie zdarma, stála
klientela, mesačný bonus 300 EUR.

0903 404 935 (Mechura)

76-0009

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

0907 779 018

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

6

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
Miesto výkonu: GALANTA

Stravné lístky v hodnote 3,60€
Firemná doprava a ubytovanie ZDARMA

07-0016

NZ19-04 strana-

13. a 14. plat až do výšky 560€

Práca v jednozmennej prevádzke
Mzda po odpracovaní mesiaca min. 650€

Pravidelné navyšovanie mzdy
Mesačné bonusy a zálohy

RÔZNE PRACOVNÉ POZÍCIE

...jednoduchšia cesta k práci

EICÍZOP ÉNVOCARP ENZÔR

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
0915 929 399

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

34-0016-3

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Klvalitné plechové garáže s montážou

7
zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
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(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus
za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote
70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus
za výkon a kvalitu

Podmienkou je
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji



dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby



ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné
zvyšovanie platov
Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0085

������������������

85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
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PREDĹŽENIE
VLASOV
RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

49-0015

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443
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