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A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škaredá streda je za nami, aj keď, 
napokon, bola celkom pekná. S reš-
pektom, že ide o jedno z liturgických 
pomenovaní popolcovej stredy, prvého 
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci 
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je 
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popol-
cová streda má byť aj pripomienku cie-
ľa či smerovania vlastného života. Už 
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu 
dať nový, nádejný impulz. Budeme si 
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať 
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe, 
nenávisti, ale práve tak rovnako náde-
ji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba 
samých. 

Existuje množstvo dôvodov, prečo 
sa obávať tohto výberu, najmä po nie-
koľkotýždňovom predchádzajúcom 
sledovaní „diskusií“ na sociálnych 
sieťach. Až sa nechce zdravým rozu-
mom prijať, koľko hlúpej prízemnej 
nenávisti je v mnohých okolo nás a 
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez 
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda 
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v 
ktorom treba niekomu nakopať góly do 
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás 
všetkých. Výber kandidátov je široký, 
pri čítaní niektorých mien spomedzi 
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté 

dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí, 
skúseností, len preto, že rád by sa po-
vozil, do auta na výlet? Teraz budeme 
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i 
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľko-
krát už sme boli vo voľbách podvedení, 
oklamaní, koľkí nám toho už nasľu-
bovali, takmer raj na zemi. A keď boli 
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich 
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme 
chybu, že to opäť dopustíme.

Na jar je čas aj na jarné upratova-
nie, bez výnimky, aj v paláci najvyššie-
ho ústavného činiteľa v štáte. Urobme 
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol 
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v ce-
lom našom štáte. Nie iba v podobe do-
teraz večných a už naozaj otrepaných 
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho, 
ale v mene nás, občanov.

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.
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Hľadáme ZODPOVEDNÝCH 
zamestnancov 

na pozíciu:

• týždenné turnusy (práca len cez pracovné dni)
• víkendy voľné
Plat: 624 EUR v hrubom + odmeny +stravné
        za každý odpracovaný deň 78 EUR v čistom
Požiadavky:  Vodičský preukaz  C, E 
  Kvalifikačná karta vodiča
  karta vodiča do tachografu 
  ADR základ (výhodou)
Ostatné:  na pohovore
Kontakt:  
Peter Telepun:       +421917628262, mail: telepun@std.sk
Stanislav Hutman: +421917628261, mail: hutman@std.sk
Gustáv Gavalec:    +421917628235, mail: gavalec@std.sk

VODIČ LINKOVEJ PREPRAVY   
ČESKO, RAKÚSKO A NEMECKO

Donivo a.s.
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció

Firma GASTROGAL
prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

0905 221 053Plat 1200 EUR brutto / mesiac + nadčasy

KUCHÁRA
Pracovná doba od 04:30 do 13:00 hod - pondelok až piatok

Miesto výkonu práce: Dlhá 89 Nitra, Odvoz a dovoz zabezpečený firmou
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ZALOŽENIE s.r.o.
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NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE
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0910 633 336 - CENY DOHODOU
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NAJLEPŠIA 
PÔŽIČKA

0919 298 168 

• PRE ŽIVNOSTNÍKOV
• s. r. o.
• ZAMESTNANÝCH  
• DÔCHODCOV

59
-0

01
8

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416

59
-0

03
0

0918 709 007

PÔŽIČKY
pre každého

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE      č.   9

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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Blažena Valkovičová   0905 422 015

Distribúcia:
Andrej Baláž   0905 719 144
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň:  Levice, Šahy, Želie-
zovce, Tlmače a Lipník

+ v párnom týždni: Krškany, Kalin-
čiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čan-
kov, Tekovské Lužany,  Mýtne Luda-
ny, Demandice, Santovka, Jur nad 
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná 
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrá-
dok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké 
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, 
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý 
Kiar a  Beša

+ v nepárnom týždni: Kozárovce, 
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, De-
vičany, Bátovce, Žemberovce, Pod-
lužany, Hronské Kosihy, Hronské 
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmá-
lovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, 
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, 
Horša, Farná, Veľké Ludince

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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
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

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.

www.regionpress.sk
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Michal Macho

11- ročná prax

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220

• pílenie drevotriesky na mieru

• olepovanie ABS hranami

• výroba nábytkových polotovarov

• predaj interiérových dverí

• vstavané skrine a kuchyne na mieru
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3

• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

VCHODOVÉ DVERE od 400 €
PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks
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600 x 600    
600 x 900    
900 x 600    
600 x 1200
1200 x 600   
900 x 1200
1200 x 1200 
900 x 1500

1200 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1300
1800 x 1300 
1800 x 1500 
2100 x 1500 
2200 x 1500
2400 x 1500 

  78 €
  86 €
  86 €
 95 €
  95 €
125 €
 140 €
 135 €

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
 235 €
 255 €
 300 €

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

NAJLEPŠIA CENA

Všetky ceny vrátane DPH.
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www.regionpress.sk
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»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL:0919420515

»Prenajmem 1-izbový 
byt, prerobený, zariade-
ný. M.R. Štefánika, 330e. 
0908772813

»Predám RD na 12 ár po-
zemku v LV, prípadne posta-
vím nový v tichej lokalite. 
Vhodný aj na podnikanie. 
0903696776

»PREDÁM ELEKTRICKÚ KO-
SAČKU ZNAČKY HECHT, 
1500W, 6 ROČNÚ, V DOB-
ROM STAVE. CENA 30 e . 
KALNA NAD HRONOM.TEL. 
0910370160

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, 
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ 
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STA-
ROŽITNÉ. 0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915876860

»Predám perzan bor-
do 500/350 dohodou 
0903539030
»Predám biele (otelak) a 
červené víno za 1€/L. Nad 
25 litrov 0,80 €/L v LV. Tel. 
0366224096

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»54r.hľadá priateľku 
0917049831
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LV 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

V minulom článku sme v stručnos-
ti načrtli zmluvu o  dielo, pričom sme 
sa venovali najmä predmetu zmluvy 
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo 
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku 
budeme venovať pozornosť ďalšej pod-
statnej náležitosti zmluvy o dielo, kto-
rou nepochybne je aj zmluvné dojed-
nanie týkajúce sa ceny diela. V prípade 
ak by takáto dohoda o cene v zmluve 
o  dielo absentovala bola by zmluva 
o dielo neplatná. 

Okrem dojednania ceny diela je 
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objedná-
vateľom dohodli na spôsobe určenia 
ceny, prípadne sa dohodli, že cena 
bude určená dodatočne po uzatvorení 
zmluvy o  dielo, a  to formou dodatku 
k nej. Je potrebné uviesť, že pod doho-
dou o  cene zmluvných strán zmluvy 
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné 
zakotvenie záväzku objednávateľa, že 
za dielo vykonané zhotoviteľom za-
platí dohodnutú odmenu. Vo väčšine 
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu 
v  peňažnom plnení, nie je však vylú-
čené, aby bolo ako odplata dojednané 
nepeňažné plnenie, alebo určité ko-
nanie, ktoré objednávateľ vykoná ako 
protihodnotu za vykonanie diela zho-
toviteľom. 

Od dojednania spôsobu určenia je 
potrebné rozlišovať dojednanie spôso-
bu platenia ceny diela. Zmluvné strany 
sa môžu dohodnúť na viacerých spô-
soboch platenia ceny diela. Splatnosť 

ceny diela môže byť dojednaná na čas 
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas 
zhotovenia diela, alebo na čas po zho-
tovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo 
možné určiť či bude cena diela splatná 
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada 
ceny diela v splátkach. 

Objednávateľ a  zhotoviteľ si môžu 
zmluvne dojednať aj zaplatenie pred-
davku, ktorý bude následne započíta-
ný do ceny diela. V prípade, že výška 
ceny diela nebola v  zmluve o  dielo 
dojednaná, platí, že za zhotovenie 
diela je objednávateľ povinný zapla-
tiť primeranú cenu, ktorú v  prípade 
pochybností určí súd na návrh jednej 
zo zmluvných strán. Ak nebola výška 
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale 
strany sa dohodli na spôsobe určenia 
ceny diela, určuje sa cena diela týmto 
spôsobom. 

Existuje viacero možností ako 
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob 
určenia ceny diela, a to určením ceny 
diela pevnou sumou, určením ceny 
diela odhadom, určením ceny diela 
podľa rozpočtu, určením sumy paušál-
nou sumou a určením ceny limitom. 

Zmluva o dielo a cena diela

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Levice   0911 611 925         Želiezovce   0911 711 032

- Plastové a hliníkové
   okná a dvere
- Kompletné práce
- Opravy a servis všetkých
   druhov okien a dverí

GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN

NOVÉ profily v ponuke
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0907 652 710
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najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
KAMENÁRSTVO
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety 
• schody – prírodné, umelé

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef  - 0905 245 327
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Jozef Kóša 0917 918  600

SOCHÁRSTVO
KAMENÁRSTVO

CINTORÍN
• Kompletné
  jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov
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• okná 5, 6, 7 komorový profil 
• 7 komorový profil s 3 tesneniami
• montáž, servis

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

0917 457 492

SNP 20, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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PRENAJMEM 
systémové stropné 
debnenie na RD. 

Plán kladenia v cene.
Cena 0,18 € /m²/deň
DOPRAVA INDIVIDUÁLNE

INFO: 0915 558 806
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

Začíname 01.04. 2019 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 
           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácia a výživy

NOVINKA!
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POMOC 
PRI ODDĹŽENÍ 
A OSOBNÝCH 
BANKROTOCH  

0918 495 668
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PREDAJ STAVEBNÝCH 
POZEMKOV KRŠKANY - 42€/m�
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PRENAJMEM
15m2  a 16m2  

kancelárskych
priestorov  

v administratívnej
budove blízko centra

mesta Levice

0907 560 348
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DÁM DO PRENÁJMU 

KANCELÁRSKY 
PRIESTOR  

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)  

45 m priestor je 
vhodný na služby

0903 912 376
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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INZERCIA
0905 422 015
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Stredisko starostlivosti o tvár
Spolupracujeme s kožnými lekármi.

Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.

Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia. 
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk
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Firma poskytuje jarné zľavy -30%

KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky         
         +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Politici nemajú 
záujem riešiť skutoč-
né problémy ľudí a 
preto sme sa rozhod-
li poprosiť ľudí, aby 
nám pomohli zmeny 
presadiť cez referen-

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

1. Aby politici a štátni úradníci za nezá-
konné a zjavne nevýhodné rozhodnutia za-
platili z vlastného. 2. Aby si každý okres 
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3. 
Aby každý občan získal za účasť na kaž-
dých voľbách a referende jeden deň do-
volenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli 
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde 
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby 
pracujúce a študujúce matky mali nárok na 
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo 
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič 
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o 
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si 
matka a otec mohli 3 roky „materskej“ 
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju 
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden 
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov 
malo nárok na bezplatné miesto v škôl-
ke. Inak by rodič každý mesiac získal od-
škodné vo výške príspevku na starostlivosť 
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na 

vymáhanie výživného na dieťa mohla 
matka zveriť centru právnej pomoci. 10. 
Aby štát umožnil odchod do predčasné-
ho dôchodku tomu, kto odpracoval 40 
rokov a materská i rodičovská dovolenka 
sa počítala do odpracovaných rokov. 11. 
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím boli oslobodení od 
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné po-
isťovne zaviedli bezplatné objednávanie 
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatro-
vateľ ťažko zdravotne postihnutého prí-
buzného mal nárok na príspevok vo výške 
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu, 
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpuste-
né úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla 
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia 
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádz-
kovanie hazardných 
hier na výherných 
prístrojoch a auto-
matoch. 17. Aby si 
zdravotné poisťov-
ne nemohli vyplatiť 
zisk, ak nezabezpe-
čia kratšie čakacie 
doby na onkologické 
operácie ako dva 
týždne?
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

36
-0

01
0

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

Ponúka na predaj:

VIZITKY
0905 422 015
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS 
NOVÍN POČAS VÍKENDOV NA DOHODU 

v lokalitách:

+ príplatky: 
väčší počet strán, 
roznos letákov, 
náročnosť rajónu

- Želiezovce (mesto )- 10,76€ / roznos
- Plavé Vozokany- 3,48€ / roznos
- Mýtne Ludany- 3,62€ / roznos 
- Zbrojníky- 3,58€ / roznos 
- Hrkovce - 3,33€ / roznos
- Podlužany - 3,58€ / roznos
- Kalná nad Hronom - 11,75€ / roznos
- Malý Kiar - 3,33€ / roznos

INFO: 0905 719 144 
distribucia.lv@regionpress.sk
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www.harabin-2019.sk

VOĽTE č.4VOĽTE č.4

Za Slovensko,
tradície a právny štát 
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0,40 králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

morky, psy
Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
19.3. , 9.4. , 30.4. , 21.5. , 

11.6. , 2.7. , 13.8. 2019
Kozárovce-Coop . . . . 9,00 hod.
Lipník-Coop . . . . . . . . 9,15 hod.
Tlmače-OC Tekovská. . 9,30 hod.
Rybník . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Čajkov. . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Hr. Kosihy. . . . . . . . 10,15 hod.
Nová Dedina . . . . . 10,30 hod.
Devičany . . . . . . . . 10,45 hod.
Pukanec . . . . . . . . . 11,00 hod.
Bátovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Žemberovce . . . . . . 11,30 hod.
Horša . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Krškany . . . . . . . . . 12,00 hod.

Santovka . . . . . . . . 12,30 hod.
Demandice. . . . . . . 12,45 hod.
Zbrojníky . . . . . . . . 13,00 hod.
Hon. Vrbica . . . . . . 13,15 hod.
Mýtne Ludany . . . . 13,30 hod.
Jur n/Hronom . . . . 13,45 hod.
Šárovce. . . . . . . . . . 14,00 hod.
Tek. Lužany . . . . . . 14,15 hod.
Farná . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
V. Ludince. . . . . . . . 14,45 hod.
Poh. Ruskov. . . . . . 15,00 hod.
Hronovce . . . . . . . . 15,15 hod.
Želiezovce-Lidl . . . . 15,30 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
19.3. , 9.4. , 30.4. , 21.5. , 

11.6. , 2.7. , 13.8. 2019
Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany . . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.
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LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324
Vtipy 
týždňa

» V knižnici:
„Prosím si niečo na čítanie.“
„Niečo ľahšie?“
„Ďakujem, som tu autom.“

» Kníhkupec hovorí kupu-
júcemu:
„Radím vám túto zbierku 
humoresiek. Puknete od 
smiechu!“
Kupujúci:
„A vy ste ju čítali?“
„Naivná otázka,“ podotkne 
vedľa stojací školák, „veď 
vidíte, že ešte žije!“

» V kníhkupectve sa pýta 
zákazníčka predavačky: 
„Kde máte oddelenie počí-
tačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrét-
ne?“
„Manžela.“

» „Jano, za čo si ty vlastne 
sedel za komunistov?“ 
„Uložil som knihy vo výkla-
de kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som vedľa 
seba tri knihy s názvami: 
Chceme žiť ... Ďaleko od 
Moskvy ... V tieni mra-
kodrapov.“

» Murphyho zákon: 
Požičiavaním sa ti stratia 
len tie knihy, ku ktorým mi-
moriadne lipneš.

» „Deti, čo je to ‚vec‘?“ - 
pýta sa učiteľka.
„Napríklad kniha, aktovka, 
čiapka...“ - hlási sa Evička.
„Čože kniha! - hlási sa Mó-
ricko - ale taká kvasená 
uhorka po opici,  to je vec!“

» Babičke, vášnivej čita-
teľke detektívok, podstrči-
la knihovníčka so zmyslom 
pre humor
namiesto románu telefón-
ny zoznam.
Babička čítala, čítala a keď 
konečne dočítala, vzdychla 
si: 
„Od začiatku som tušila, 
že to urobila Žofia Žužva-
líková!“

» „Povedz mi čo čítaš a ja 
ti poviem, kto si.“
„Čítam Homéra, Ovídia, 
Skakespeara, Balzaca, 
Zolu, Platóna, Němcovú, 
Steelovú …“
„Stačí, už viem, že si kla-
már.“
 
» „Čo by som mala kúpiť 
manželovi k meninám?“                                                                            
„Kúp mu peknú knihu.“
„Ale choď, knihu už má!“

 
     » redakcia EKLAMAR V NOVINÁCH

ceny už od 10€ bez DPH

0905 422 015
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JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

    Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom 
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či pro-
stredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnu-
tiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
   Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a 

sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte vá-
hajú a nie sú rozhodnutí.

     Slovenská  národná  strana  do  prezidentského  súboja 
nepostavila  svojho  kandidáta.  Oceňujem   tento  štátnic-
ký  akt  od  predsedu  SNS Andreja Danka. Som presvedče-
ný, že moje  hodnoty  sú  aj  hodnotami  SNS ktorá vznikla 
pred  148 rokmi  s jej  prvým  predsedom  Viliamom  Paulí-
nym-Tóthom.
      Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, 
že týmto    hodnotám    som     verný    celý     svoj   život a 
aj naďalej budem.
     Budem  mať  na  pamäti  vašu  podporu  a  garantujem 
Vám,  že  hodnoty ktoré  spoločne zdieľame, budú mojím 
krédom vo funkcii  Prezidenta Slovenskej republiky.
     Budem si vážiť každý Váš hlas.

     Áno, aj  mnohí  voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti 
sú dnes  postavení pred  otázku koho voliť.  Chcete naozaj 
to, aby sa  o  prezidenta  Slovenskej  republiky  uchádzala 
Zuzana  Čaputová?  Stelesnenie  liberálneho  zla?

  Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bru-
selských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, pod-
porovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postup-
nej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa 
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či po-
malého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
  Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
    Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťan-
ské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o 
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.

Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie 
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na 

to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spo-
ločne zdieľame.
 Hrdé a  sebavedomé Slovensko,  rodina ako základ 
národa,  spravodlivosť  pre  všetkých, to súhodnoty,  ktoré 
sú hodnotami voličov  a  sympatizantov  všetkých kresťan-
ských a národných strán.
 
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči  Kresťanskej demokra-
cie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

     Budem  si  vážiť  každý  Váš hlas, hlas ktorý nebude len 
hlasom pre  Štefana Harabina, ale bude  hlasom pre hrdé, 
sebavedomé, demokratické, právne  a  kresťanské Sloven-
sko.
     Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako  ako mne 
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak  naše hlasy neprepadnú 
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
     Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán.  Je to 
voľba občanov. Nezabudnime na to.
     Prihováram sa Vám aj slovami  Martina Rázusa : 
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene 
jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“ 

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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www.nitrazdroj.sk

1,5%  1l  

0,42 €

Cena platí  1. 3. – 31. 3. 2019

 
JC 0,42 € / l

Mlieko Tej
LAPTE

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
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NITRAZDROJ, a.s. v roku 2019
oslavuje 25.výročie založenia.

25 rokov 

Predajne:
ul. Jurská 1, Levice
- nákup za diskontné ceny
   pre všetkých

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače
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Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na mobilný predaj stromčekov

PLAT: 6 €/hod. brutto + odmeny, práca na 2 - 6 týždňov

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením
UBYTOVANIE - ZABEZPEČENÉ • 0948 632 149
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
 pomocného montéra - 5 € / hod. ( brutto) 

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
( + ubytovanie, cestovné a diéty)  Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk
prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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CITÁTY

» Nemôžeš sa učiť korču-
ľovať bez toho, aby si sa 
nezosmiešnil. Ľad života 
je klzký.
GEORGE BERNARD SHAW

» Ak človek nie je trpezlivý 
v malých veciach, potom 
zmarí aj veľké plány.
KONFUCIUS

» Aj z kameňov, ktoré ti 
niekto nahrnul do cesty, 
môžeš postaviť katedrálu.
VIKTOR FRANKL

» Svet bude patriť tomu, 
kto mu bude môcť ponúk-
nuť najväčšiu nádej.
PIERRE TEILHARD DE CHAR-
DIN

» Je len jeden spôsob ako 
spoznať, čo v kom je: pustiť 
ho k práci.
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA

» Pravý umelec nie je ten, 
kto je inšpirovaný inými, 
ale ten, kto inšpiruje iných.
SALVADOR DALÍ

» Učenie je ako veslova-
nie proti prúdu. Akonáhle 
človek prestane, ženie ho 
to späť.
BENJAMIN BRITTEN

» Nie je málo času, ktorý 
máme, ale je veľa času, 
ktorý nevyužívame.
SENECA

» Urobiť vec, ktorej sa bo-
jíme, je prvý krok k úspe-
chu.
MAHÁTMÁ GÁNDHÍ

59
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4Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice

0903 712 295 • www.gourmet-restaurant.sk

PRIJME NA TPP S NÁSTUPOM IHNEĎ
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE 

(3 €/h. brutto+mesačné odmeny) 
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

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

�������������� 
�����������

������������������
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €
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Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

036/ 7712600
0917 515 218
info@kovoterm.sk

VODA PLYN KANALIZÁCIA KÚRENIE KÚPEĽNE
Najvýhodnejší nákup: 

Kontakty: 

Radiátor PURMOAKCIA platí od 11.3 – 31.3.2019

    825 €

Pri kúpe materiálu 
rozvoz v okolí 

ZADARMO.

 49,77 €

 59,36 €

600x600

 69,85 €

  81,21 €

600x800

600x1000

600x1200

 98,80 €

    110 €

600x1400

 115,80 €

 133,60 €

600x1600

600x1800

600x2000

Bočný 22K

 62,50 €

  77,50 €

600x600

 88,66 €

  99,48€

600x800

600x1000

600x1200

 108,28 €

 119,73 €

600x1400

 132,02 €

 144,35 €

600x1600

600x1800

600x2000

Spodný 22VK

Kotol Biasi Rinnova 
COND PLUS 25SV

    915 €

Kotol Biasi T-24S 
s prietokovým 
ohrevom vody


