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Týždenne do 26 500 domácností

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!
me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

59-0001
59-0004

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

INZERCIA

0907 877 860

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA

0905 915 034

13119084

Doprava v cene!
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99

Kolobežky, odrážadlá, bicykle, elektrické autíèka,
šmyk¾avky, pieskoviská, trampolíny

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

67x32_titulka_bicykel.indd 1

03-0006

ŠTARTUJEME JARNÚ SEZÓNU

BEZKONKURENČNÁ CENA!

13.03.2019 14:44:51
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Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky,
Horná Trnávka, Hliník nad
Hronom, Lehôtka pod Brehmi,
Žarnovica, Rudno nad Hronom,
Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica,
Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek.
Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská
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B.Štiavnica, Hodruša - Hámre,
Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč

Modlitba za slušné Slovensko
Bože, dal si nám krásnu krajinu.
Máme v nej hory, jaskyne, jazerá, stromy aj čisté pramene. Ty vidíš vyrúbané lesy, znečistenú vodu, neobrobenú
pôdu a zabíjanie novonarodených jahniatok. Zbav nás chamtivosti a pomôž
nám vážiť si dary, ktoré si nám dal.
V krásnej krajine žije malý národ.
Taký malý, že ani nikdy nemohol nikoho prepadnúť a robiť druhým ľuďom zle.
A tak sme trpeli pod inými, alebo sme
si robili zle sami sebe navzájom. Pane,
otvor nám srdcia, aby sme si neubližovali svojou závisťou a nenávisťou.
Otvor Pane oči správcom tejto krajiny. Mnohí sú zaslepení pýchou, mocou
a peniazmi. Prehnali to. Už vedia, že
prichádza pád. Pomôž im Pane odísť
dôstojne, aby aj oni raz mohli oľutovať
a napraviť svoje chyby. A odpusť im tak,
ako odpúšťaš aj nám.
Pane daj nám odvahu odolať pokušeniu, rozoznať zlo a postaviť sa mu. Nesúdiť druhých, ale nenechať sa zastrašiť. Nájsť odvahu povedať pravdu, aj keď
sú tí, ktorí odhaľujú zlo, prenasledovaní
a tí, ktorí ho páchajú chránení. Veď Ty to
poznáš – Barabáš bol omilostený a Teba
ukrižovali. Ale vieš aj to, že on život stratil a Ty si ho získal naveky – aj pre nás.
Vďaka Ti.

Bože, daj nám statočnosť priznať si
chyby, nedržať sa nasilu tam, kde už
nie sme užitoční alebo škodíme. Pomôž
nám Pane počúvať hlas ľudí, ktorí nemajú peniaze, moc ani slávu. Ľudí, ktorí
sú na okraji spoločnosti. Nauč nás objať
bezdomovca, nasýtiť hladného, pomáhať bezmocnému, opustenému a chorému. Ja viem, že cez týchto ľudí sa nám
prihováraš Bože a zbavuješ nás pýchy.
Pane usmej sa na naše krásne Slovensko. Aby nebolo rozkrádané a smutné, ale stalo sa slušnou krajinou. Aby
sme na seba neútočili, ale mali sa radi.
Aby naše deti nemuseli odchádzať do
cudziny, tak ako kedysi naši dedovia.
Aby sme v našej krajine obnovili morálku, dôveru človeka k človeku a spoluprácu.
Ochraňuj nás Pane. Aj môj obľúbený
básnik, Milan Rúfus,
Ťa o to kedysi takto
prosil: „Môj dobrý
Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále. A aspoň Ty ho,
Veľký, chráň, keď
si ho stvoril
malé.“

» Ján Košturiak

Kremnica

Žiar n/
Hronom

Banská
Štiavnica

Žiar nad Hronom
Dispečing SK - 0950 333 222

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

INZERCIA

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

0907 877 860

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

45-0006

Žarnovica

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

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
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 877 860
0905 915 034
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Predám CITROEN AX D
r.v.96 STK do 2020 č.t.
0904576919

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám záhradu v Ladomerskej Vieske Tel: 0905
407 870

08 STAVBA
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám lacno 2 posteľový
gauč nový, 2 nové postele
s matracmi a sedačku s
kreslom. 0903575921
»Predám starožitné pianino
PETROF. Cena 300EUR. Tel.:
0944 163 941, zn. ZH

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku
novín,
nájdeteinzerát?
na zadChcetektorú
si podať
nej
strane
vľavo
dolu. Službu
Návod
nájdete
na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela
V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

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

ŠÍCH CIEN - Plastové a hliníkové

NOVÉ

profily v ponuke

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

0905 755 064
m.okno@azet.sk

45-0019

GARANCIA NAJNIŽ
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SLUŽBY

INZERCIA

Občianska
riadková
inzercia

0907 727 204

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám kancelársku stoličku. Cena dohodou. Tel.:
0907 877 860 Predám detský písací stol + nastavenú
skrinku s poličkami / od deliteľná zostava /. Cena dohodou. Tel.: 0907 877 860

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»KÚPIM ŠTENIATKO ALISKEHO
MALAMUTA ALEBO HASTYHO
T. 0944952733

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»PREDÁM KMEŇ ČEREŠNE,
RÔZNE DĹŽKY. 0915214915
»Predám krovinorez Stihl
FS 130 na náhradné diely
0907085108

Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19
nad Elektrom Sverík, 0915 186 898

Držitelia osvedčenia
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EXTRÉM É OKNÁ
NA PLASTOV

až 9 okenných
proﬁlov od slovenských výrobcov

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

59-0009

»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI
MINCE BANKOVKY VYZNAMENANIA POHĽADNICE A INÉ
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Rada lyžujem, no nemám
s kým. Ak aj Ty, zavolaj. Tel.:
0905 321 543

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku
novín,
nájdeteinzerát?
na zadChcetektorú
si podať
nej
strane
vľavo
dolu. Službu
Návod
nájdete
na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Uzávierka ďalšieho
vydania regionálnych novín
je 20. marca 2019

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

45-0051

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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RELaX, SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

terasy

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

Možnosť výhry 300 €

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

Začíname 30.03. 2019 a potom každú sobotu v Žarnovici,
Sandrická ul. - za mostom, bývalé skleníky 9:00 - 10:00 hod.

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZH 19-11 strana-

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE
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0905 745 006 ř0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD

59-0087

zimné záhrady

63-0054

balkóny

10
zamESTnanIE, BÝvanIE

INZERCIA

0907 877 860

Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na mobilný predaj stromčekov

52-0006-65

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením
UBYTOVANIE - ZABEZPEČENÉ • 0948 632 149

59-0092

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

"
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���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

 

600 000
Stannah

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

34-0001-2

SK.ABAINNOVATOR.COM

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��������������������������

TES
SÁROV
��
���������

TPP ��������������������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0180

 �������������������


Klubová cena

97 90 €
bežná cena

99,90€

16“

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Akcia platí od 15. 03. 2019 do 21. 03. 2019 alebo do vypredania zásob.

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

85-0005

32-0031

Facebook: aiwsk

Kolesá majú kovový ráfik so vzduchom
plnenou pneumatikou. Bicykel má dve
V-brake brzdy. Stredové zloženie má
voľnobeh. Bicyklík je vybavený pomocnými
kolieskami, sedačkou pre bábiku a košíkom
na predných riadidlách.

�������������������

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk

DINO Bikes 166R 2017 16

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845
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03-0039

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

