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Nehaňte ľud môj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo aktuálna spomienka na An-
dreja Sládkoviča. Básnika, literár-
neho kritika a prekladateľa, pred-
staviteľa slovenskej romantickej 
generácie. Treba pripomenúť tej čas-
ti spoločnosti, pre ktorú existujú iba 
playmate, gigolovia, modely a mo-
delky, zopár urehotaných (samých 
na sebe) takzvaných humoristov a 
plastikami neustále prerábané kre-
atúry.

V časoch Sládkoviča u nás ešte žil 
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno 
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane, 
bránil ho pred uhorskými nabobmi, 
samozvanými veľmožmi s bizarnými 
nápadmi.

„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič 
na „klebetárskych posmievačov“. Ape-
loval na nich - …. „nehaňte ľud môj, sle-
pí sudcovia! Že ľud môj je len ľud spros-
tý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa 
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.) 
múdrosti.“

Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa 
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás, 
ľudí vidieka a regiónov nazýva naj-
novšie „tradične zaostalou a pokrytec-
kou pobúrenou slovenskou krčmou“. 
Iba preto, že krútite hlavami nad tým, 
ako môže niekto diskutovať s deťmi o 

drogách a vlastných skúsenostiach s 
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z 
nejakého prázdninového výletu na bi-
cykloch.

Nie, takto nie! Tak, ako som za ne-
prijateľné zo strany hlupákov považoval 
označenie „bratislavská kaviareň“ na 
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam 
„pomenovanie pokrytecká slovenská 
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní 
poctiví pracujúci občania na vidieku, 
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie 
páchanie trestného činu) kýmkoľvek, 
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.

Andrej Braxatoris Sládkovič si vo 
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú 
časy! Na všetky strany svet žertvuje 
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez 
hany; národ patrí k veciam svätým!“

Odvtedy uplynulo už takmer 150 ro-
kov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s 
mnohými z vás zvolávam to 
Sládkovičovo - „nehaňte 
ľud môj“. Dôrazne, nástoj-
čivo a áno, aj pobúrene, 
hoci som abstinent!

Všetko dobré, ľud 
môj, prácu, obživu a 
zdravie!

INZERCIA
0907 877 860
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Každý týždeň: Žiar nad Hronom, 
Lutila, Slaská, Kosorín, Janova 
Lehota, Lovčica - Trubín, Lovča, 
Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, 
Prochot, Prestavlky, Horná Trnáv-
ka, Hliník nad Hronom, Lehôtka 
pod Brehmi, Žarnovica, Rudno 
nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vy-
hne, Veľká Lehota, Sklené Teplice, 
Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, 
Štiavnické Bane, Nová Baňa, Te-
kovská Breznica, Hronský Beňa-
dik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, 
Stará Kremnička, Bartošova Le-
hôtka, Kremnica, Pitelová, Trnavá 
Hora, Jalná, Slaská, B.Štiavnica, 
Hodruša - Hámre, Banská Belá
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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 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Úrazové dávky zo Sociálnej poisťov-
ne nie je možné priznať pri bežných 
letných úrazoch. Nárok na ne môže 
vzniknúť len v prípade pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania.

Práve v období letných prázdnin, 
keď zvyčajne pribúda nehôd pri športo-
vaní alebo pri iných letných aktivitách, 
ako je turistika a pod., sa Sociálna po-
isťovňa stretáva s otázkami poistencov, 
či majú pri takomto úraze nárok na 
úrazové dávky. Nie je to možné – ak sú 
nemocensky poistení a spĺňajú aj ďal-
šie zákonné podmienky na priznanie 
dávky (potvrdená práceneschopnosť, 
potrebné obdobie nemocenského po-
istenia atď.), môže im zo Sociálnej 
poisťovne vzniknúť jedine nárok na 
nemocenskú dávku, ktorá sa v prípade 
závažného ochorenia vypláca maxi-
málne 52 týždňov.

Po tejto ročnej lehote môže ešte 
vzniknúť nárok na invalidný dôcho-
dok. Stane sa tak však až vtedy, ak 
je zdravotný stav poistenca naďalej z 
medicínskeho hľadiska vážny (posud-
kový lekár mu prizná invaliditu – teda 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
poistenca a pokles jeho schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť, čo musia 

potvrdiť lekárske správy) a zároveň 
musí poistenec splniť aj podmienku 
potrebného obdobia dôchodkového 
poistenia.

Úrazové dávky sa teda tejto oblasti 
– bežných úrazov – netýkajú. Možno si 
ich uplatniť iba v komerčných poisťov-
niach, ak v nich má občan uzatvorené 
príslušné úrazové poistenie.

Podľa zákona o sociálnom poistení 
je úrazové poistenie povinné poistenie 
zamestnávateľa (nie priamo zamest-
nanca, ani živnostníkov a ostatné 
SZČO a ani dobrovoľne poistené osoby), 
ktoré ho má ochraňovať pred rizikom 
ekonomickej záťaže pre prípad jeho 
zodpovednosti za poškodenie zdravia 
alebo úmrtia v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania jeho 
zamestnancom. Na rozdiel od nemo-
cenského poistenia a dôchodkového 
poistenia je tak povinné úrazové pois-
tenie viazané na zamestnávateľa. Vždy 
sa pritom zisťujú okolnosti pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania, ktoré 
zamestnávateľ musí potvrdiť, pričom 
sa môže sčasti alebo aj celkom zbaviť 
zodpovednosti za úraz, resp. chorobu 
z povolania.

Úrazové dávky a letné úrazy

» Zdroj: SP
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»Príde jeden programátor k 
druhému a čo vidí ? Priateľ sedí 
za počítačom a nohou sa snaží  
vytiahnuť elektrickú šnúru zo 

zástrčky.
-Čo sa deje? – pýta sa.

-Ale, našiel som program, kde 
bolo napísané: “Stlač naraz 
desať ľubovoľných kláves a 
objavia  sa ti super obrázky 

krásnych žien”!
-Stlačil si?

-Vidíš, že stlačil. Lenže ako som 
ich stlačil, na monitore sa objavil 

nápis: “Ak pustíš ktorúkoľvek 
klávesu z tých desiatich, sfor-

mátujem ti disk”!

»Príde programátor domov z 
práce a hneď sa začne okolo 

neho obtierať mačka a lízať mu 
ruku.  Manželka sa pýta:

-Čo je tej mačke, čo je taká 
nervózna?

-No čo, keď mi asi ruka páchne 
myšou!
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»Kúpim staré motorky typu 
jawa 250/350 0908795502
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Ponúkam na prenájom 
3-izbový byt v Novej Bani. 
Cena 450€ vrátane energií. 
Tel. č. : 0917422048

Kúpim chatku, chalupu. zn. 
ZH + okolie Tel.: 0910 251 
873

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera 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 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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                    

»Starší manželský pár 
sa vyberie na večeru do 

reštaurácie. Počas večera sa 
starej pani šmykla vidlička a 
vystrelí z taniera kus mäsa, 

ktorý skončí na jej bielej 
blúzke. Stará pani zdvihne 

oči a pošepky hovorí:
-Vyzerám ako prasa!

Dedo pokýva hlavou a 
povie:

-A ešte máš aj zagebrenú 
blúzku!

»Skúšaný študent na 
vysokej škole je úplne mimo 

a tak mu profesor hovorí:
-Čo mám s vami robiť, 

človeče, aspoň mi spočítajte, 
koľko žiaroviek je v tejto 

posluchárni!
Študent prebehne 

pohľadom po strope a 
povie, že šesť. Profesor však 

víťazoslávne povie:
-Chyba, chlapče, je ich 

sedem, – a vytiahne jednu 
z vrecka. – Prídete znovu o 

týždeň!
Za týždeň sa situácia v 
podstate zopakovala a 
profesor zase začne so 

svojou obľúbenou otázkou 
o žiarovkách. Študent iba 
hodí pohľadom na strop a 

bez rozmýšľania povie:
-Sedem!

-Chyba, to je špatne, ja dnes 
žiadnu žiarovku nemám.

-Ale ja mám, – povie 
študent a vytiahne žiarovku 

z vrecka.
Skúšku dostal za tri!

»Svokra hovorí zaťovi:
-Juj, Jožo, ako škaredo zívaš! 

Keď ja zívam, vždy si dám 
ruku pred ústa!

-To je jasné, aby vám nevy-
padol umelý chrup!
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Žiar nad Hronom
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»Predám písací stôl z vysú-
vacou doskou na klávesni-
cu a nadstavbou - skrinka 
+ polička, vhodný pre ško-
láka/čku. Cena: 40EUR, zn. 
ZH Tel.: 0907 877 860
»Predám čiernu koženkovú 
kancelársku stoličku. Cena: 
15EUR, zn. ZH Tel.: 0907 877 
860

»Darujem stacionárny bicy-
kel som z NB 0902288608
»Kúpim zlaté a strieborné 
šperky, mince, hodinky, 
zlomkové zlato aj zuby 
mostíky, brože a vojen-
ské vyznamenania tel. 
0915627285
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Ponúkam na predaj les-
ný med bez konzervantov, 
umelých farbív a podobne! 
Cena za jeden kilogram 14e 
0949697526

»Kúpim staré Primky, 
iné mechanické hodinky 
a strieborné mince. Tel: 
0905767777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera 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 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
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Vtipy 
týždňa

»Príde nezamestnaný na 
úrad práce.
-Dobrý deď, hľadám prácu!
-Práve ste dobre prišli, hľa-
dáme človeka na dvadsať-
tisícový plat, so služobným 
bytom, príplatkom za repre-
zentáciu!
-Vy si robíte srandu!
-Vy ste začali!

»-Tak vy si chcete vziať moju 
dcéru, Michal ? A myslíte, 
že ju dokážete urobiť šťast-
nou ? – pýta sa nastávajúci 
svokor.
-Že váhate! Mali ste ju vidieť 
včera večer v parku!

Mladík prišiel požiadať o 
ruku svojej vyvolenej. Vošiel 
do obývačky a vraví rodi-
čom:
-Prišiel som vás požiadať o 
ruku vašej dcéry, ale myslím, 
že je to aj tak iba formalita!
-A prečo si myslíš, že je to iba 
formalita? Kto ti to povedal?
-Gynekológ!

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
0907 877 860
0905 915 034

Predstierať hlúposť
na správnom mieste

je múdrosť. 
Cato

Každý východ je aj vchod. T. Stoppard
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

V mojom kraji platí moje meno,
v cudzom moje správanie. Hebrejské príslovie
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Vtipy 
týždňa

»Programátor stretne na 
ulici pekné dievčatá a volá 
na ne:
-Nazdar kočky! Máte ICQ ale-
bo aspoň e-mail?
-Nemáme. Na čo by nám 
boli?
-To je škoda, mohli sme sa 
zoznámiť.

»Volá užívateľ Počítača do 
servisu počítačov, že sa mu 
nedá do mechaniky vložiť 
tretia inštalačná disketa. 
Technik sa po dlhšom pre-
mýšľaní pýta:
-Počujte, a vybrali ste vôbec 
tú druhú?
-Nie. A to mi pripomína, že 
tá tam išla už tiež nejako 
ťažko…

»Ktorá hora bola najvyššia 
na svete predtým, ako bol 
objavený Mount Everest?
-Ktorá?
-Mount Everest.

»Keď máte iba jednu zá-
palku a vojdete do tmavej 
miestnosti, kde je olejová 
lampa, noviny  a drevo, čo 
zapálite ako prvé?
-???
-Zápalku.

»-Prečo ste taká bledá, ako 
stena? Bojíte sa otázok? – 
pýta sa profesor študentky 
na skúške z politológie.
-Nie, prosím, bojím sa svojich 
odpovedí!

»-Marka, pôjdeš na štu-
dentský maškarný ples?
-Idem, ako maska “hore 
bez”!
-Hore bez? Ale to už je dávno 
prekonané!
-Áno, ale “dole bez” nemô-
žem ísť. To by ma každý 
hneď poznal!

»Hosť v čajovni si objedná-
va. Obsluha sa pýta:
-Aký čaj si prajete? Ruský 
alebo čínsky?
-Prosím vás, dajte pokoj s 
politikou a radšej mi dones-
te kávu!

»V poslednom čase sa ho-
vorí, že sa Vianoce už nebu-
dú svätiť!
-A to už prečo?
-J na to viac dôvodov!
-Napríklad?
-Jozef je nezamestnaný, 
Panna Mária je sociálna pra-
covníčka, Ježiška dali do jaslí 
a voly a somáre rozmiestnili 
po úradoch!



ZH 19-33 strana- 8

8
editoriál / slUŽBY

49
-0

09
8

!!!"#$%&$#'()"'*

+,-./,(012#3.,4/%4'*-5&

67"-$8$'5-/69:7
!"#$%&'!($)*+,"'
-"./)#0%'$#-

-12'3&4)+)15'-*62$625'78&2(''$8176#$%69'*6-5!8+%('-6)*"'-6886:*+#+;1'

SNP_BB_CL_final.indd   9 12/08/2019   09:40



ZH 19-33 strana- 9

9
slUŽBY

59
-0

00
9

  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
oknabalazmontgmail.com

75
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INZERCIA
0905 915 034
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH

Kvalitný materiál pre 
nerozbitné zasklievanie 
a prestrešovanie

polykarbonát
plexisklo
hliník

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
www.polykarbonat.sk/akcia

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

2 s DPH

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight Makrolon Ultralight 

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

 s DPH
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Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

(po likvidácii chovov úžitkových zvie-
rat)

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ma v pláne 
odškodniť chovateľov ošípaných, 
ktorým boli nariadené veterinárne 
opatrenia na likvidáciu ošípaných 
kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných, budú môcť po-
žiadať o odškodnenie prostredníctvom 
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov 
zvierat – všetky informácie nájdu na 
stránke ministerstva, tu: http://www.
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&-
navID2=1344&sID=17&id=14407

Výška kompenzácie 
bude predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 
kg – 1,40 eura/kg

Chovatelia musia doložiť:
-

cie (príloha č. 1) a

ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

žiadateľa v banke alebo pobočke za-
hraničnej banky, na ktorý sa má dotá-
cia poukázať,

-
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

siace,

ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,

ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,

množstvo dodaných mŕtvych tiel zvie-
rat do prevádzkarne

-
ších produktov.

Požiadať o odškodnenie 
môžu do 13. septembra 2019.

Predovšetkým musia byť ukončené 
veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Odškodnenie sa vzťahuje len na re-
gistrovaných chovateľov, ktorý si splni-
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie 
infikovaných zvierat štátnemu alebo 
súkromnému veterinárnemu lekárovi 
je mimoriadne dôležité na zamedze-
nie šírenia nákazy do ďalších oblastí 
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ 
nenahlásili chov ošípaných miestnej 
Regionálnej veterinárnej a potravino-
vej správe, je nevyhnutné, aby tak bez-
odkladne urobil!

Kto má nárok na odškodné

» Zdroj: MP a RV SR
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Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Kedy môžeš mať pocit, že ťa 
všetci maximálne ignorujú? 

Keď sa ti ani dvere na 
fotobunku neotvárajú.
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Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 21. augusta 2019

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
rs

on
ál

na
 &

 p
ra

co
vn

á 
ag

en
tú

ra

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

85
_0
55
0

��������������������������

������������������������������������ 

tel: 0000991188/441335882, 0090044/888111 4441118888, 
����� innfof @g@ skksrroo.skk

TPP �������������

���������������������

STAVEBEBBNÉNÉNÉNÉÉHHOHOHOHO MMM MAJAJAJAJA STSTSTS RAR
������������������������������������
�������������

TPP ����������������������������������

�����������������������

0908 914 180
MZDA 

OD 1000 EURKONTAKTUJTE NÁS
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ZORAĎOVAČ
PRACOVNÁ PONUKA DO ČR

CALL CENTRUM: 
0905 552 537 - 0915 971 823

Prijmeme 

ELEKTRIKÁROV

Plat: 17 EUR/NETTO

85
_0

55
3


