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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č.12/ 22. marec 2019 / 23. rOčNÍK

NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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www.stavebniny-zamagurie.sk

ŠTRKY, PIESKY,
STAVEBNÝ MATERIÁL

Ekospol Recycling, s.r.o. LEVO

ekospol.poprad@gmail.com

0918 391 621

PREDAJ:

AVION Letecká agentúra Poprad, Nám. sv. Egídia 37/16

LETENKY, DOVOLENKOVÉ POBYTY, REZERVÁCIE

 nový kontakt 0903 706 304
e-mail avion.letenky@euroweb.sk
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Odborný orez
ovocných stromov a krov

0907 646 356
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Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na:
 kurčatá brojlere
 jednodňové
 kurčatá brojlere okolo 1 kg
 morky  7-týždňové
 nosnice 6-16 týždňové
 kačky, husi  a husokačky
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HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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K A M E N Á R S T V O

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189
www.idstone.sk

ID STONE s.r.o.

PRIEMYSELNÝ AREÁL POPRAD - VÝCHOD
)

 

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Len pre 
Vás

NAVYŠUJEME

POČET
VÝTLAČKOV
NA 40.000

Len u nás za rovnaké ceny

VIZITKY
0905 338 878

LeTÁKY
0905 338 878
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REDAKČNÉ SLOVO / BÝVANIE

Každý týždeň: 
Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská 
Belá a obce: Gánovce, Hozelec, 
Švábovce, Hôrka, Spišský Štiav-
nik, Hranovnica, Spišské Bystré, 
Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, 
Lučivná, Svit-Podskalka, Batizov-
ce, Spišská Teplica, Veľká Lomni-
ca, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlko-
vá, Abrahámovce, Jánovce, Veľký 
Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Poprad

SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť: 
0950 276 839

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KOJN OSTI

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMA�
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AKCIOVÁPONUKA

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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80907 545 2580907 545 258

Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 230€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17

Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 878

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

inzerujte u nás
0905 338 878

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.skpopradsko.sk
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ZDRAVIE, BÝVANIE, SLUŽBY

INZERCIA
0905 338 878
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Správca bytových domov
EKONOMIKA A REALITY S.R.O.

EKONOMIKA a REALITY, s.r.o. vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE  NA ZRIADENIE, 
DODANIE A INŠTALÁCIU INTER-

NETOVÉHO A TELEVÍZNEHO SIGNÁLU 

Ing. Mário Bobko na 0903 618 088.
Uzávierka ponúk je 31.5.2019.

EKONOMIKA a REALITY, s.r.o., 
058 01 Poprad, Joliota Curie 3754/1

bobko@ekonomikareality.sk
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TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela

www.alternamedica.estranky.sk

Na vyšetrenie je potrebné
sa objednať: 0907 922 021

Dospelý   15 eur,
Deti            8 eur/ do 6 r. predškoláci/
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TEST PREBIEHA NA NAJMODERNEŠÍCH 
PRÍSTROJOCH

 systém NLS Diacom lite freq, podobne ako pri MR
 vhodný pre chorých, zdravých /prevencia/
 zisti stav a povahu ochorenia
 čo Váš organizmus potrebuje 
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 testuje sa na úrovni fyzickej aj psychickej

TESTUJU SA VŠETKY ORGÁNY  
+  trvá 60-90 min., výsledky ihneď
+  test patogénov, alergii, potravin,vitamínov
+  poradňa výživy /stravovanie/

Vyšetrujeme v čase:
Po - Ne  |  7:30 - 18:00

Nájdete nás na: Drevárska 1, POPRAD 
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

VIZITKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878
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POLITICKÝ INZERCIA / BÝVANIE

auto moto
» Predám Fiat Punto r.v. 
2004, obsah 1,2 benzín STK 
do 2020,plus 4 let. pneu na 
elektron. diskoch za 1950€ 
0905388645
» Predám: Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» CZ 150 JAWA PERAK JAWA 
250 350 PANELKA KYVACKA 
BIZON CALIFORNIA KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ DIELY 
0915215406

» 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 €. Do-
veziem, osadím, vykonám 
aj tlakovú skúšku. T.č.: 
0905 925 991

» Predám písací stroj CON-
SUL 0902699143
» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200
» Predám herný notebo-
ok MSI GT62VR 6RD, v top 
stave aj s batohom. 1200 
eur. Notebook - Intel Core 
i7 6700HQ Skylake, 15,6“ 
1920x1080 IPS antireflexný,
RAM 16GB DDR4, Windows 
10 Home. 0908 512 443

hladam pracu

zoznamka

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na str. 4 dolu.

INZERCIA
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PP zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.

ps: A nezabudnite 
ísť v sobotu voliť 
;o)
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme so Soňou Dolákovou.
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

VÝCVIK VODIČOV
VŠETKÝCH SKUPÍN

VÝCVIK VODIČOV
VŠETKÝCH SKUPÍN

AUTOŠKOLA REČIČÁR, Karpatská 77/1, Poprad, T: 052 7722 807, M: 0905 299 969
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KVALITNÝ SERVIS OKIEN
-  servisná údržba okien
-  výmena tesnenia a skiel
-  oprava kovania
-  nastavenie okien www.oknorenova.sk

Info a objednávky:  Pavol Juščák, 0902 111 773

NAJNIŽŠIE CENY V POPRADE
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných

Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4.  2017

KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSUPCU:

petrekova@regionpress.sk
0905 338 878

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách

VIZITKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
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Vtipy 
týždňa

» Redaktor hovorí autorovi: 
-Hovoríte, že nemáte žiad-
ne nové politické vtipy? 
Ale to je nezmysel! Všetky 
politické vtipy sú staré a 
nemenia sa.  Menia sa iba 
mená v nich!

» Na jednej schôdzke vy-
hlásil komunistický minis-
ter poľnohospodárstva 
Ďuriš v roku 1947:
-Vidiek za mnou!
-Ledva stačil dobehnúť k 
autu a ufujazdiť.

» Traja vojaci, Francúz, 
Nemec a Slovák, prišli po-
čas prvej svetovej vojny k 
nebeskej bráne.  Peter ich 
vypočúval:
-Za čo si bojoval?
-Za republiku a za svoj ná-
rod! – odpovedal Francúz.
-Za cisára a za vlasť! – rie-
kol Nemec.
-Za osem grošov denne! – 
dodal Slovák. 

» redakcia
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napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

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

RELAX
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380 g  Sunquickové rezy 
300 g  Karamelové rezy
350 g  Medové rezy
300 g  Kávové rezy
400 g  Pun ové rezy

 Maková/Kokosová g a
 Cookies

 Snehové ivo
 Kokosky
 Burizónová g a
 Šuhajdy

Rascovo – sezamové inky
Chia slzy
Sezamové kolieska

anové hviezdi ky

Kokosky
Mand vé koliesko
Duté ro ky
Grilá

Medvedie labky
Vanilkové 
Linecké ivo
Snehové ivo

400 g   Kokosová roláda
400 g   Pun ové rezy
350 g   Dobošové rezy
500 g   Talianske rezy
380 g   Sunquickové rezy
380 g   Oriešková pochú ka

24,90 €
1730 g

14,90 €
750 g

12,90 €
750 g

16,90 €
1000 g

31,90 €

32,90 €
2410 g

 

 
+ PREKVAP
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VÝDAJ KOLÁ OV 20. 4. 2019
v e od 8.00 do 18.00 h:

, cukrár reková 10  
Spišská Nová Ves , Reštaurácia NA 

P

OBJEDNA  SI MÔ E
cez e-s  
e-mailom m m @m m k,
cez Facebook 
alebo telefonicky 053/443 16 34, 0905 337 381.

Príjem

objednávok

len do

   8.
2019

Perlorodky

www.m m k,
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            Veľký Slavkov, 
       Dolný Smokovec, Stará Lesná, 
   Nová Lesná, Mlynica, Šuňava, 
Liptovská Teplička, Vikartovce, 
Kravany, Spišské Bystré, 
Hranovnica, Spišský Štiavnik, 
Gánovce, Hozelec, Švábovce, 
Hôrka, Hrabušice 
a Poprad - Sp. Sobota

      052/28 28 575

Veľká Lomnica 
a Huncovce

       052/28 28 561

Rýchly 
internet máme 
aj pre vás 
Aktivujte si pevný 
internet bez viazanosti 
už od 9 € mesačne

52
-0

00
5-

58

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Vikartovce
Najnižšie podanie: 31 600 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 18.04.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 
080 01 Prešov, okres Prešov, 
Prešovský kraj.

Dražobná zábezpeka: 9 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 132, na ul. Školská 
v obci Vikartovce. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 42, 
parcelné č. 46/3 o celkovej výmere 402 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 1342, k.ú. Vikartovce.

Kontakt: 02/32202731, 
schmidt@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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0 www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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imrich@regionpress.sk

599

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO
CELOSLOVENSKOU
INZERCIOU
v našich
novinách

popradsko@regionpress.sk
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