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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Lož nemá až tak krátke nohy

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

pre každého

0918 709 007

59-0082

59-0001
59-0004

0949 462 609

0905 422 015

59-0096

59-040

INZERCIA

MURÁRA - OBKLADAČA

na trvalý pracovný pomer
PLAT: čistá mzda 5 €/hod.

ZAZICHRUJTE SA
Bezpečnostné dvere

SHERLOCK

= vaše bezstarostné zabezpečenie

PO CELÚ GENERÁCIU
ZICHER Levice, Koháryho 6467/107
(vedľa OD Merkury Market, v Stolar centre)
ZICHER Nitra, Damborského 9
• 037/6503 549
• 0905 854 248

www.zicher.sk

ZICHER BONUS

*3 za 3 €

(*3 bezpečnostné doplnky iba za 3€)
45-0041

0905 422 015

0910 633 336 - CENY DOHODOU

PÔŽIČKY

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

PRI ODDĹŽENÍ
A OSOBNÝCH
BANKROTOCH
0918 495 668

Prijmeme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0018

VIZITKY

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie 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 nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

59-0030

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. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, 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

POMOC

Saratovská 2, LEVICE
t
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tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
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VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
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právnik radí / SLUŽBY

Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša
+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI
GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

PRENAJMEM
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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

59-0059

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 €

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

SADROKARTÓN

Tel. 0908 686 792, Najlepšie volať medzi 17.00 - 19.00

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta

0905 832 158

One Brain
uvoľnenie stresu
REIKI
v Leviciach, budova OD Pokrok, 2. poschodie,

STIERKY

Začíname 01.04. 2019
0905 745 006 ř0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD

Plán kladenia v cene.
Cena 0,18 € /m²/deň
DOPRAVA INDIVIDUÁLNE
INFO: 0915 558 806

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

59-0010

Stredné Slovensko
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tWâQMOFWSÈTPLLZTFMJOPVIZBMVSPOPWPV
tLPSFLDJBWSÈTPLCPUVMPUPYÓOPN
tPETUSÈOFOJFQPUFOJB
tSFWPMVǏOâMJGUJOHQPNPDPV.&;0/*5¶
Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska

systémové stropné
debnenie na RD.

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

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

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

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
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NOVINKA LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA
VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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59-0039

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

59-0016

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné 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 zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo 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 pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

59-0101

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií 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 pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

76-0010
59-0104

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0041

Redakcia:

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

9
59-0077

LEVICKO

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019

PREHLIADKA + NÁKUPY, POTREBNÝ PAS, 4 voľné miesta

RÍM

28.4. - 2.5. 2019, voľných 20 miest

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

OTVÁRANIE MORA LIGNANO
3.5. - 7.5. 2019

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA
NOVINKA! MEDJUGORJE 24. - 30.8. 2019

Východné Slovensko

BEZKONKURENČNÁ CENA! ***PENZIÓN, POLPENZIA

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

LETO LIGNANO SABBIADORO
V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

LV19-12 strana-
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BýVANIE, SLUŽBY
PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

NAJLEPŠIA CENA

59-0034
59-0089

59-0005

600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

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

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

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

používame
kovania AUBI

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0079

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0020

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.comt0907 798 315

59-0095

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

Michal Macho

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

-65 %

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019

3

11- ročná prax

59-0014

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

www.regionpress.sk

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

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-12 strana-
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zdravie / SLUŽBY

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu 28á
rolu pri Mýtnych Ludanoch
0918212397

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim starú pištol-pušku,
ZP mám, 0902449970
» Predám 2 rybárske udice znač. poles 360 metrov
telescopis a druhá je zeta
300 metrov telescopis tel.
0950855469
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» 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 STAROŽITNÉ. 0903439094

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» Predám orechovú guľatinu. 0948503297

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

59-0012

59-0109

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby na
pare, 1 šálka mrkvy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydinové prsia, 1 šálka šalátu, ½ pomaranča

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 
STAVEBNÉ PRÁCE

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBKLADY

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

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

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0944 564 327

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef - 0905 245 327

0907 355 835

59-0086

04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 1-izbový
byt, prerobený, zariadený. M. R. Štefánika, 330e,
0908772813
» Prenajmem 2i.byt v centre
Levíc 390€ 0905799335

0948 496 543
0903 795 262

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

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

STIERKY

59-0010

03 BYTY / predaj

na prenájom
(svadby, oslavy)

PRÍVESY

ŠÍCH CIEN - Plastové a hliníkové

GARANCIA NAJNIŽ

NOVÉ

profily v ponuke

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

45-0051

» Kúpim starú motorku aj
diely, 0902449970
» KÚPIM STARÉ Automotoveterány Škoda, Lada, trabant, Fiat,atď do roku 1990.
0918383828
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

59-0069

02 AUTO-MOTO / iné

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

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

0905 422 015

INZERCIA

0905 422 015
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45-0006

» Prenajmem garáž oproti
textilke 0904406394

CHLADIACE

od 18 r. do 75 r.
od 500 € do 10.000 €

59-0074

01 AUTO-MOTO / predaj

Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej 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 hlavných 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 odľahčujúcej kúry:

ÚVERY

45-0019

a

Jarné očistné kúry II.

59-0105
59
59-0118

Občianska
riadková
inzercia
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EDITORIÁL / SLUŽBY

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 s Mariom Olachom.
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vtipy
týždňa
»

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

» Na jednej schôdzke
vyhlásil komunistický minister poľnohospodárstva
Ďuriš v roku 1947:
-Vidiek za mnou!
-Ledva stačil dobehnúť k
autu a ufujazdiť.
» Traja vojaci, Francúz,
Nemec a Slovák, prišli počas prvej svetovej vojny k
nebeskej bráne. Peter ich
vypočúval:
-Za čo si bojoval?
-Za republiku a za svoj národ! – odpovedal Francúz.
-Za cisára a za vlasť! – riekol Nemec.
-Za osem grošov denne! –
dodal Slovák.
» Viete, prečo sa čerti
boja púšťať komunistov do
pekla?
Boja sa, že tam začnú bu-

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

JUDr. Štefan Harabin

STRECHY

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0034

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

Vykúpime

predávame
montujeme

Zlavo y
až d

47-014

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

- 50%

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

zasklievanie terás

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-12 strana-
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63-0054

Chcete si
podať
inzerát?

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel 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 stáli 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 nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.

33-0003

16 ZOZNAMKA

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne 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 Slovensko, tradície a právny štát.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

15 HĽADÁM PRÁCU
Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

45-0067

Občianska
riadková
inzercia
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VLASTNÁ VÝROBA

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

OKNÁ - DVERE
0917 457 492

59-0032

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

Jozef Kóša 0917 918 600

LV19-12 strana-
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59-0088

CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

• okná 5, 6, 7 komorový proﬁl
• 7 komorový proﬁl s 3 tesneniami
• montáž, servis

8
bývanie

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

DÁM DO PRENÁJMU

KANCELÁRSKY
PRIESTOR

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)

45 m priestor je

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

0903 912 376

59-0057

vhodný na služby

2x rodinný dom
HOKOVCE

Najnižšie podanie: 22 140,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 12.04.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na
prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01
Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby: dražba dvoch rodinných domov v obci Hokovce, súp. č. 25,
postavený na p. č. 78/1, rodinný dom súp. č. 30, postavený na p. č. 79 a pozemky, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako: p. č. 76, p. č.
77, p. č. 78/1, p. č. 78/2, p. č. 78/3, p. č. 78/4, p. č. 79 o celkovej výmere 1 539
m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 116, k.ú. Hokovce.

52-0005-57

Kontakt: 02/32202724, krajicek@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Tekovské Lužany

Najnižšie podanie: 67 000 EUR
Termín konania dražby:
dňa 16.04.2019 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN,
salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra,

okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 881, na ul. Lužianska v
obci Tekovské Lužany. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 320/19,
parcelné č. 320/20, parcelné č. 320/52 o celkovej výmere 984 m2.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 612, k.ú. Tekovské Lužianky.

52-0005-48

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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CITÁTY

NÁBYTOK

»

„Príroda nehovorí ani
anglicky, ani žiadnym iným
jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám
hovorí.“
Boyd Bushman

LEVICE

TOVAR IHNEĎ K ODBERU

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky, komody,
kancelársky nábytok, stoly, stoličky

» „A nezabúdajte, že zem

sých nôh a vietor sa túži
pohrávať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán

VYRÁBAME NÁBYTOK NA MIERU
KUCHYNE - široká škála ponuky

»

„Viete, mne vždy prebehne mráz po chrbte, keď
politici hovoria o ekonomickom raste. Nám nesta-

skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

druhy jogurtu. Ale my musíme mať 15 druhov chleba,
40 jogurtu. Ale to nejde
do nekonečna. Ja by som
to zastavil. Žiadny rast.
Ten vedie k odčerpávaniu
bohatstva. Prečo má byť
stály rast?“
Max Kašparů

Firma Damaro Slovakia

Ponuka
práce

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

„Uskromnime sa a môžeme prežiť. Zatiaľ bohužiaľ uprednostňujeme rast
materiálny pred rastom
ducha.“
Max Kašparů

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

v čistom + diéty + Bonusy)

» „Radosť z kvetín za ok-

Pre viac info: 0944 425 183

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Víkendy doma

45-0008

Mahax Slovakia, s.r.o.

Kontakt: 0911 997 728

45-0103

Plat 1500€ (600€

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

nom... nie je to iba radosť
z tej krásy a nežnosti, ale
tiež radosť z úspechu pri
pestovaní.“
Karel Čapek

®

prijme na TPP

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

»

59-0075

0918 848 645, 0908 791 413

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

59-0099

» redakcia

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

0919 298 168

59-0093

NAJLEPŠIA
PÔŽIČKA

PRENAJMEM
15m2 a 16m2
kancelárskych

priestorov

76-0087

0907 560 348

59-0010

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

0907 652 710

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING
Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance
PROFI AUTO NZ s.r.o.

Kúp si svoju Ladu na splátky

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Komárňanská cesta 98
0915 210 030
Nové Zámky

www.profiautonz.sk

36-0004

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad 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 Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

45-0027

Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Slovensko pre rodiny

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

LV19-12 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

11
zamestnanie
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STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

TOPOĽČANY: utorok, 26.03.2019 o 09:00,
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2
LEVICE: streda, 27.03.2019 o 09:00,
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2
Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-2
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Výrobca okien

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

VEKA

info@konstrukter.sk

Nedostáva
te
pravidelne

CITY PARK
KAVIAREŇ

LEVIE, Turecký rad 13

NAŠE NOVI

Hľadá pracovníka na pozíciu:

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

ČAŠNÍČKA
ČAŠNÍK
na hlavný pracovný pomer

PLAT: 4,10 € brutto/hod.
+ prémie + obedy

0905 422 015

85_0152

0905 636 775

Kontaktujte nás:
valkovicova@regionpress.sk
59-159

Bližšie informácie na čísle:

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

22
rokov na trhu
1997-2019

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

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

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

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

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 €

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

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

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

LV19-12 strana-

45-0101

www.izomer.sk

59-0008

preto volajte 0903 727 829
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