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MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

Že by tu už bola?

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

NON STOP

15-0005

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

ing. kubaška

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

DR-STAVMONT s.r.o
Malacky, 0948 307 878
denis.rigo@drstavmont.sk
www.drstavmont.sk

0908 437 079

15-0056

• čistenie kožených
sedačiek

52-0008-1

• upratovanie

www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

10-0031

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

∙ domy na klúč
∙ montované domy
∙ rekonštrukcie
RD a bytov
∙ zatepľovanie domov
∙ montáž sadrokartónu
∙ obklady, dlažby
∙ maliarske práce
∙ dovoz materiálu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

15-0018
10-0043

TEPOVANIE

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

10-0042

Karol Mikláš

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

16-0016

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

maliarske
a natieračské práce

51-0001

NONSTOP
0908 151 982

0908 857 304

15-0011

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

10-0020

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

adrian.hurban@centrum.sk
10-0028

MUDr. Ingrid Kriváòová
•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy
•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia
•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov

KANALIZÁCIA?

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

ČISTENIE

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

UPCHATÝ
ODPAD?

HĹBKOVÉ

KRTKOVANIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

www.cistyodpad.sk

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

16-0010

Najčítanejšie regionálne noviny

2
POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Malacky

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Stupava

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

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

S láskou v srdci spomínajú manželka
a deti s rodinami.

0910 956 312

ŠPECIÁLNA AKCIA NA CELÝ MAREC

16-0080

PREDÁM ALEBO
PRENAJMEM
OBCHODNÉ
PRIESTORY 72 m2

v Suchohrade

Volať len vážny záujem

Malé nám 24, Malacky
Tel.: 0905 648 149

pri 1. výročí otvorenia podniku

Pracovný deň od 14.00 a celú sobotu:
pre každého1 dcl šampanské de Luxe
s jahodou (resp. nealko pre vodiča
a hroznovej štavy pre deti)
01. 03. – 09. 03.:
MARCOVÁ
AKCIA
predjedlo zadarmo
11. 03. – 16. 03.:
k 2 hlavným
dezert zadarmo
je
(okrem mendlám
3. hlavné jedu)
lo
18. 03. – 23. 03.:
GRÁTIS
polievka zadarmo (0,2 l)
25. 03. – 30. 03.:
nápoj zadarmo (kofola, voda, malé pivo)

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

2+1

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

S novým kuchárom nové recepty
Vajanského 2, Malacky, tel.: 0950 86 26 76
Vietnamská reštaurácia Sen Viet
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10-0049

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

Dňa 24. 2. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, starý otec
JOZEF ORTH z Gajar.

ZABEHNUTÝ
HOSTINEC

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
bV
bz
ds
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
sc
se
tO
tn
tt
zM

Odišiel si,
ale všetko krásne,
čo si nám dal,
zostáva v našich srdciach...

Dám do prenájmu

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

západné slovensko

S úctou a láskou spomína dcéra Andrea
s rodinou, syn Peter, sestra Tatiana
s rodinou, vnúčatá Andrejka, Riško,
Kristínka a ostatná rodina.

10-0047

dIstrIbúcIa (25 500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

z Malaciek.

16-0079

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

MILAN OBRANEC

2

15-0010

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

S hlbokým zármutkom
v srdci oznamujeme,
že dňa 18. 3. 2019 si
pripomíname 2 roky, čo
nás navždy opustil náš
otec, dedo, brat, švagor

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

16-0034

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

10-0011

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

33-0001

redakcia:

Takto pred rokom

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

MALACKO
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BÝVANIE

OTVÁRACIA AKCIA
ku každej streche nad 150 m2

VYSOKODIFÚZNA FÓLIA

1 ks

silný partner

ZDARMA
Akcia pla
platí do 28.2.2019

Brnianska 4, Malacky ((smer Veľké Leváre- bývalý autoservis)
www.strechybejz.sk

16-0083

0911 950 299

NÁBYTOK ŠČEPÁNEK

Široká ponuka nového aj použitého
zachovalého nábytku k okamžitému odberu

ROSNIČKA

• drevené lišty, laty, hranolky, dosky, prahy
• kuchynské pracovné dosky, drevotriesky, sololit
• nábytkové kovanie a úchytky
• predaj náradia a nástrojov Extol

POŽIČOVŇA

stavebnej mechanizácie a náradia
• búracie kladivá, vibračné dosky
• elektrocentrály, odvlhčovače, lešenie
tel.: 0905 857 321

BAZÁR
Z technických príčin dočasne zatvorený.

EKOPALIVÁ

info: www.lestn.sk

• kvalitné ekobrikety valcové aj tehlové • z mäkkých aj tvrdých drevín • ekopelety 6mm, triesky a podpaľovače

• Výpredaj skladových zásob k okamžitému odberu
• Postele, sedačky, skrine, komody, stoly, stoličky...
• Pri nákupe nad 500 EUR doprava do 10 km zdarma

PEZINSKÁ
LEN
TOVÁRENSKÁ

3

PEPSI-COLA

DIELENSKÁ 14A

16-0086

NÁ

SKÁ

RAŽ

Všetky prevádzky na jednej adrese: Dielenská 14A, 901 01 Malacky, Po-Pia 8:30-17:30, So 8:30-12:00
0907 795 106, 0905 517 986, 034/ 772 66 54, dscepanek@gmail.com, www.nabytokabazar.sk
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BYTY - PREDAJ

03 BYTY / predaj

03

BYTY - PRENÁJOM

04 BYTY / prenájom04

» Prenajmem v rod.dome
bezdetnému páru komfort.
zar.izbu + wifi v Zohore, dobrá cena.Tel. 0903361804
» Prenajmem 1-izb byt
Ma 1. mája 96/89.Tel.
0907173765

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

1200

63-0018

21EU0R

BONUS
GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

20EU2R

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

STROJOVÉ OMIETKY
Fasády Potery
Strechy Hrubé stavby
Zámkové dlažby
Rekonštrukcie RD
Domy na kľúč

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

VÝRAZNÉ
Z ¼ AV Y

0905 662 395

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

15-0004
63-0007

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

A Ž D O KO N CA
RA
FE BR UÁ
ZÁ UJ EM
PR E VE ¼K Ý

EUROOKNÁ A DVERE

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

OD

900

Vstavané skrine Ondrúš

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu 17 €
• žalúzie 17 €

Tel.: 0910 644 981

2400

34EU5R

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

AKCIA

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

39R
4EU

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
JANUÁR - FEBRUÁR
AKCIA!OKNÁ + EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0029

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

ZĽAVA -30%

10-0012

» Predám Š Fabia 6Y AB
hatchback, béžová metalíza, dobrý stav, r.v. 2006, naj
104 tis.Tel. 0269204360

OD

OD

2100

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

VSTAVANÉ
SKRINE

16-0002

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

OD

30EU0R

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

HELPET BAU

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

1500

ZĽAVAEZ

» Eduard Heger

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

-61%

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

tieňový minister financií a hospodárstva

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

AKCIA

komínov

1600

„C h o r o b o u
unavený tíško si zaspal,
zanechal
všetkých,
ktorých si
mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri
plameni sviečok na Teba
myslíme. Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, no v
našich srdciach budeš navždy žiť“. Dňa 27. februára
2019 uplynie smutný rok,
čo nás opustil náš drahý
Branko Bernát. Vy, ktorí ste
ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami, manželka
a ostatná rodina.

1600

Dňa 24. 2.
2019 si pripomenieme
12. výročie
úmrtia Márie Müllerovej zo Záhorskej Vsi. S úctou
spomínajú deti s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.

1600

Tá rana v
srdci stále
bolí a zabudnúť na
vás nikdy
nedovolí.
Dňa 23. februára si prip omína me
5. výročie
úmrtia Emílie Halajovej
a v marci uplynie 22 rokov
od úmrtia Pavla Halaja z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína celá rodina.

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

16-0035

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

16-0059

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Frézovanie

10-0008

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.
Tentokrát rekordne

10-0003

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE, SLUŽBY
Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €
CELKOVÉ CENY

339 €

389 €
499 €

41-0017

ZIMNÉ
ZĽAVY

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

15-0009

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

15-0002

do konca marca

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

ZIMNÁ AKCIA
-30% NA PRÁCU

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

16-0063

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0006

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

STAVEBNÉ
PRÁCE

15-0004

0917 850 155
danobacek@gmail.com

16-0053

» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
bytov
» zatepľovanie
domov
» obklady,
dlažby
» montáž
sadrokartónov

MA19-08 strana -
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HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Kúpim 4 izbový byt v Stupave alebo v Zohore. Tel:
0902143983
STAVBA
08 STAVBA08
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám králiky na chov aj
na zabitie, cena dohodou.
Tel. 0902743401
» Predám kurčatá na mäso
živé na zabitie 1,90 € / kg a
očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Predám drobné zemiaky
na kŕmne účely 0,10 € / kg.
Tel. 0903427721
»
Predám
ovos.Tel.
0903770577

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

09-24

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

krmivo pre nosnice rastová a znášková

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

aj diabetické
a mykotické nohy

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

Miriam
tel.: 0915 677 453

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

NEJDE VÁM
BIZNIS?

v pohodlí Vášho
domova

Odťahová služba zadarmo

Ponúka na predaj:

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

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

41-0013

Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

36-0010

» Predám stav.pozemok o
výmere 53 árov v Moravskom Sv Jáne určený na
výstavbu rodinných domov , el., voda, kanlizácia
pri pozemku, 15,- EUR/m2,
0908776508

www.hydina.eu

KONTAKTUJ
T

E NÁS

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:

MA19-08 strana -
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32-0033-1

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

33-0003

» Predám st. rodinný dom
v Závode, na 12 á pozemku,
47.000,- eur, 0948033023
» Predám 6i dvojpodlažný
RD v Malackách, garáž, 5á
pozemok, 250.000,- eur
0948 033 023
» Predám 4i dvojpodlažný RD v Brodskom na 16,6
á pozemku, garáž, prístavba, bazén, 2x studňa,
0908776508

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

Predaj hydiny
na ďalší chov

16-0014

» Dám do prenájmu garáž v
RD, Cesta mládeže 2393/1.
Tel. 0907340278
» Prenajmem 2-izb byt v
Ma - Juh, 1. posch., 50 m2,
čiastočná rekonštrukcia,
čiastočne zariadený, + pivnica, cena 450 € s energiami, voľný od 1. 5. 2019.Tel.
0948091425
» Hľadáme spolubývajúceho do bytu Malacky
0949254040

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

63-0003

Občianska
riadková
inzercia
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CHUDÍK -

68-06

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0021

www.kia.sk

Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo
CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

1 300 €

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

dôchodcovia
ZĽAVA: •• ZŤP

0917 466 250

16-0036

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

16-0047

0907 721 667, Malacky

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO

REALIZUJEME

16-0064

• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 €
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

fasádne
lešenie

30䝖/䜋;䜋36,"

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

0905 859 679, 0908 979 469

INZERCIA

0905 859 679

INZERCIA

0908 979 469

kamenárske
práce

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

krátka
dodacia lehota

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarstvo-jablonove.sk

15-0021

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

41-0012

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Inzerát, ktorý predáva

• 1-hrob od 990 €
IA
C
AK
• 2-hrob od 1300 €
JANUÁR všetky
2019

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

16-0087

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

15-0003

Tel. č.: 0902 440 112

MA19-08 strana -
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Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

20 rokov na trhu!

0910 902 635•0905 323 022

Nové tvary
pomníkov 2019

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov ZŠ
a SŠ a angličtiny pre každého.Tel. 0949764183
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 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, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

15-0018

Vtipy
týždňa

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

0948 307 878
www.drstavmont.sk

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

36-0027

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky,
knihy. Tel.: 0903 753 758
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

JCB 1cx

INZERCIA

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
„Len aby bolo moje.“

0908 979 469

» Ide chlap s náklaďákom
po diaľnici, neodhadne
výšku nákladu a zasekne sa pod mostom. Za
chvíľu dorazí policajné
auto, jeden policajt príde
ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič,
zasekli ste sa, že?
- Nie ty vole, veziem most a
došla mi nafta.

NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

KLIMATIZÁCIA

» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

» Status chlapca na
Facebooku: „Máme matiku
a nudím sa :/“
Komentár od učiteľa: „Poď
k tabuli, Jožo!“

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062
www.klimatizacia.info

MALACKO

» Svokra leží na smrteľnej
posteli, a príde k nej zať s
fľaškou v ruke a hovorí :
- Ta co mamo dame kapurkovu ?

16-0060

11

AKCIA JANUÁR 2019

www.kamenarstvo-bocan.sk

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

63-0011

» Predám ošípanú 180
kg, cena dohodou.Tel.
0944682112
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám na sadenie odrezky energetického japon.topola 0,1 € / ks.Tel.
0915221018

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

16-0001

Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁ KOLPORTÉROV

na roznos novín počas víkendov na dohodu

» Marianka
» Záhorská Ves
» min. 5,20 € brutto za jeden roznos
» min. 4,60 € brutto za jeden roznos
» Stupava
» Plavecký Mikuláš
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos
» min. 3,01 € brutto za jeden roznos
» Malacky
» Lozorno
» min. 4,90 € brutto za jeden roznos
» min. 7,42 € brutto za jeden roznos
» Kostolište
» Plavecký Štvrtok
» min. 4,32 € brutto za jeden roznos
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos
+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN, ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU
Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk, po – pia: 8.30 – 16.30 h
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PRÁVNIK RADÍ / RELAX, SLUŽBY, BÝVANIE
Záložné právo ako zabezpečovací
inštitút
pohľadávky. S tým súvisí aj zánik záložného práva, keďže zánikom pohľadávky, ktorá bola záložným právom
zabezpečená, zaniká aj záložné právo.
Dispozícia s pohľadávkou však nemá
za následok zánik záložného práva, to
znamená, že prechodom alebo prevodom pohľadávky zabezpečenej záložným právom, záložné právo nezaniká,
ale v zásade prechádza na nadobúdateľa zabezpečenej pohľadávky.
Zákon však pripúšťa výnimky
z tohto pravidla, a to napr. vtedy, ak
si zmluvné strany v zmluve o zriadení
záložného práva dojednajú, že záložca
môže záloh alebo jeho časť previesť bez
zaťaženia záložným právom. Zálohom
môže byť vec, právo, iná majetková
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, alebo iných majetkových hodnôt, podnik
alebo časť podniku, iná hromadná vec.
Najčastejším dôvodom zániku záložného práva býva zánik zabezpečenej
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie
času, na ktorý bolo záložné právo zriadené.

SLEDUJTE NÁS NA FB

ICM Malacky Tábor
POBYTOVÝ TÁBOR 159 EUR

=

159 €

=

159 €

=

159 €

=

cena tábora

cena tábora

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

159 €

Efektívne financovanie táborov (príklad)

hotovosť

87,45 €

+

87,45 €

+

87,45 €

+

rekreačný poukaz
rekreačný poukaz
rekreačný poukaz

71,55 €

2% rodičia, babka, kolega

71,55 €

doplatok hotovosť

55 €

2% rodičia, babka, kolega

Poznámka: rekreačný
poukaz v hodnote 87,45 €
= príspevok zamestnávateľa
vo výške 55% oprávneného
výdavku

+

6,55 €

doplatok hotovosť

0903 775 850 • info@protectwork.sk • FB: ICM Malacky Tábor

10-0051

159 €

cena tábora

cena tábora

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

15-0039

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Firma

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

ponúka službu

upratovanie
vchodov
a spoločných
priestorov

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

16-0011

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

od 4 do 15 rokov
22.7. – 26.7.2019 / 29.7. – 02.8.2019
05.8. – 09.8.2019 / 12.8. – 16.8.2019

V cene je zahrnuté: program a starostlivosť o deti 6 dní • raňajky,
desiata, obed, olovrant, ovocie, večera • pitný režim - materiál, pomôcky
na aktivity • poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu • vstup do
BIObazéna • hry a opekačka s rodičmi

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

DENNÝ TÁBOR 119 EUR

od 6 do 15 rokov
21.7. – 26.7.2019 / 11.8. – 16.8.2019

0910 444 024

Poskytujeme ubytovanie v Malackách v 2-3-4
postelových izbách v RD. Tel.: 0910 444 024.
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10-0015

V predchádzajúcom článku sme sa
pozreli na jeden z najčastejšie využívaných zabezpečovacích inštitútov,
ktorým je ručenie. V tomto článku sa
zameriame na ďalší zo zabezpečovacích inštitútov, ktorým je záložné právo. Všeobecnú právnu úpravu tohto
zabezpečovacieho prostriedku možno nájsť v Občianskom zákonníku.
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie
inštitúty záložné právo slúži ako prostriedok na zabezpečenie pohľadávky
a jej príslušenstva. Podstata záložného
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ
je v prípade, že dlžník neplní čo má,
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať
sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Záložné právo sa
zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu či zákonom.
Záložným právom môže byť zabezpečená nielen peňažná ale aj nepeňažná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby
bola hodnota pohľadávky určitá alebo
určiteľná, a to kedykoľvek počas trvania záložného práva. Záložným právom je možné zabezpečiť taktiež pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti
alebo ktorej vznik závisí od splnenia
podmienky. Pri zriaďovaní záložného
práva si je potrebné uvedomiť previazanosť záložného práva s existenciou

TÁBOR LETO 2019 // Kamenný mlyn

10
SLUŽBY

Skleníková fólia
- 6 m šírka

Cibuľka - všetana,
štutgarská, šarlotka,
alla-biela, carmen-červená, jarný cesnak Flavour

Holandské sadbové
zemiaky už v predaji!
Odolné voči
pásavke
zemiakovej

Nový druh ssemien
emiien pre BIO
pestovanie od starkého Joja

Prémiové semená
pre Vás už v ponuke

AKCIA
2,22 €*
*akcia platná do vypredania zásob

Výsevný
substrát 20 L

OD 4. 3. 2019 ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN:
pon: 8.00 – 16.30 h,
ut – pia: 8.00 – 18.00 h, so: 8.00 – 12.00 h

Drobné ovocie - jahody, maliny, čučoriedky, kiwi,
rakytník, vinič, egreše, ríbezle a iné

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon – pia: 8.00 – 17.00 h, so: 8.00 – 12.00 h
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15-0035

Špeciálne substráty na výsev len
u nás. Substrát je tepelne spracovaný,
neobsahuje klíčivé semená, pôdnych
škodcov, s obsahom perlitu

Minipareniská, rašelinové zakoreňovače,
Jiffy tablety, koreňové stimulátory

11
SLUŽBY
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Pánske, dámske mikiny

16-0060

15-0001

široký
výber

MA19-08 strana -
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12
BÝVANIE

STAVEBNÉ CENTRUM

VZOROVÝ VÝPOČET
6 m komín SF
DN 160 mm
675,39 €

405,20 €

VÝHODY KERAMICKÉHO KOMÍNA SAFETY FIRE:
použitie pre plynné, kvapalné, ale
hlavne pre tuhé palivá s výstupnou
teplotou spalín až do 600 °C
vyľahčená komínová tvárnica
z Liaporbetónu, obj. hmotnosť
1 100 – 1 200 kg/m3
odolnosť voči kondenzátu a vyhoreniu
sadzí

založenie v interiéri aj exteriéri
možnosť použitia aj pre kondenzačné
kotly s plastovým systémom ALMEVA
spracovanie skladby, CP a tech.
poradenstvo ZDARMA
platí pri kúpe uceleného komína SF
doprava v rámci Bratislavského
kraja ZDARMA

209 €

188 €

Sporák ELENKA
varenie a pečenie
7 kW, 52 kg, Ø 130 mm
740 x 520 x 805 mm
prevedenie
(dymovina) P/Ľ

Kachle SOFIA

13 kW, 87 kg, Ø 130 mm
845 x 660 x 510 mm

353 €

316 €

6 m komín SF
DN 200 mm
790,45 €

474,29 €

Kachle ANDREA
9 kW, 85 kg, Ø 130 mm
810 x 525 x 515 mm

278 €

250 €

Veľký výber sporákov a kachlí: www.prespor.sk

Profi keramický
komínový systém

ODDELENIE: KOMÍNY • BRATISLAVA tel.: 02/ 4920 3243, 4920 3250 • mobil: 0903 567 685, 0911 567 674 • NOVÉ ZÁMKY tel.: 035/ 642 3181, mob.: 0905 728 962
BANSKÁ BYSTRICA –
mobil: 0911 567 662, tel.: 048/416 08 08, e-mail: odbyt@brikona.sk

Prespor_Bratislavsko 207x277_komin,kachle.indd 1

18/02/2019 10:45
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13
BÝVANIE

STAVEBNÉ CENTRUM
KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 16 – 22 mm

16,00 €/t

PIESOK voľne ložený

19,80 €/t

DOLOMIT voľne ložený
frakcia: 4 – 8 mm

22,50 €/t

KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 0 – 22 mm

KAMENIVO voľne ložené
frakcia: 0 – 4 mm

16,00 €/t

MELAFÝR voľne ložený
frakcia: 0 – 4 mm

19,80 €/t

DOLOMIT voľne ložený

22,50 €/t

frakcia: 16 – 32 mm

38,40 €/t

VRECOVANIE
BIG BAG

rozmer: 90 x 90 x 80 cm

4,80 €

Voľne ložený

cena/m3

frakcia 1-4

LIAPOR/ KERAMZIT

4-8

Keramický granulát
vhodný ako izolačný
podsyp na vyrovnávanie
nerovných plôch.

8-16
objem: cisterna

50 l vrece
frakcia 1-4
4-8
8-16

cena

7,14 €
6,07 €
6,07 €

83,38 €
73,08 €
67,41 €

BIG-BAG
frakcia 1-4
4-8
8-16

cena

113,57 €
102,76 €
98,84 €

obj. hmotnosť/m3
1-4

500 kg

4-8

350 kg

8-16 275 kg

BRATISLAVA tel.: 02/ 4920 3243, 4920 3250 • mobil: 0903 567 685, 0911 567 674 • NOVÉ ZÁMKY tel.: 035/ 642 3181, mob.: 0905 728 962

Prespor_Bratislavsko 207x277_strk.indd 1

18/02/2019 10:43
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14
SLUŽBY
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0054

Novinky zdravotnej obuvi

94-0029

S PREZENTÁCIAMI STREDNÝCH ŠKÔL BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Elektrikárov
a Mechanikov

Kontakt: 0918 642 081,
Mgr. Lýdia Alföldyová

Obsluha, údržba a oprava
technických zariadení budov
Odstraňovanie zistených porúch

Osvedčenie v elektrotechnike §22
Prax ako elektromechanik alebo
mechanik 2 roky
Technické znalosti v diagnostike závad
Skúsenosti s údržbou

15-0053

PRACOVNÍK ODBYTU

Pracovná náplň: príjem objednávok, evidencia,
komunikácia so zákazníkom, výrobou a nákupom •
komunikácia so zákazníkmi a obchod.zástupcami,
vystavenie dodacích listov • tvorba cenových ponúk a
ich správa • vystavovanie dodacích listov • správa a
údržba kmeňového stavu výrobkov • mesačná
sumarizácia a štatistika
Požiadavky: ukončené stredoškolské vzdelanie
najlepšie technického zamerania • ukončené stredoškolské vzdelanie,môže byť aj absolvent • práca s
počítačom, Word, Excel, nemecký jazyk je výhodou nie
podmienkou • komunikatívny, výrečný typ • technické
myslenie, flexibilita, znášanie záťažových situácii •
spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť, bezúhonnosť
Ponúkame: odborné zaškolenie s možnosťou ďalšieho
zvyšovania si kvalifikácie • stále novú a zaujímavú prácu
• mladý kolektív • slušné platové ohodnotenie, priem.
plat 700 - 800 € ,13. mes. platov, stravenky štvrťročné
prémie, pravidelné prehodnocovanie

HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 626, 0905 402 328,
fax : 034 / 77 85 011
e-mail: peter.wirth@bg-company.com

OPERÁTOR VÝROBY

Stabilná práca
Možnosť kariérneho rastu
Príjemné pracovné prostredie
Prácu na tri zmeny

Hrubá mzda nad 1300 € mesačne
94-00023

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na:

tel. 0902 900 557 / petra.makova@leadec-services.com

Hydro BG je spoločnosť s vedúcim postavením na trhu
vo svojom odbore, špecializujúca sa na vývoj, výrobu a
predaj betónových odvodňovacích a kábelových žľabov.
Na posilnenie svojho tímu hľadáme mladého
spolupracovníka/-čku na pozíciu

Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Čo požadujeme ?

Čo ponúkame ?
Základná mzda 1200 €
Výkonnostná prémia
13. plat
Stravné lístky v hodnote 4,00 Eur

10-0046

Seniorville Jablonové
prijme
• MASÉRA
/FYZIOTERAPEUTA
10 – 20 hod. týždenne,
podľa dohody
• OPATROVATEĽA/KU
Opatrovateľský kurz
zabezpečíme

Prijme na
HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER

Čo robíme?

16-0074

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
10-0045

Plat od 1 200 € mesačne brutto
Tel.č.: +421 904 541 094

15-0059

16-0073

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

MAGISTRU/A
FARMÁCIE

Tel.: 0905 714 017

10-0041

Lekáreň JABLONKA
v Jablonovom prijme

16-0066

51-0017

Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Kontakt:
0948 066 491

Hydro BG

OBSLUHA - POKLADNÍK

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

0905 401 532
0905 245 918

vitálnu dôchodkyňu
do OC Lamač na predaj
včelích produktov.
Mzda: 3,50 € hod.
a odmeny.

Ponúkame: stabilnú a fyzicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí •
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie •
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka)
Plat: nástupný plat 717 €, po skúšobnej dobe základ. plat 732 € + 62 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie:
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.
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16-0076

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

sandrock@sandrock.sk

0940 520 900

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

prijme do TPP aj živnostníkov

garancia platu 1000 €/mes.

rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton
mzda 50 €/deň

Plat 1150 €/mesiac
brutto + nadčasy

Hľadám
brigádničku,

v Malackách

vodiča sk. C

MÄSIARA A PRACOVNÍKA
NA KOSTENIE A PORÁŽKU
HOVÄDZIEHO DOBYTKA
15-0052

0905 704 306

PRIJMEME

SBS
LAMA SK

36-0006

Prijmeme do TPP

Plat do 1500 € v čistom
0915 503 521

Prijmem KLAMPIARA - LAKÝRNIKA

do autoservisu v Lozorne. Prax vítaná. Mzda 500 €
brutto/mes. plus odmeny. Info: 0905 711 381

24-0028

Mzda: 3,- € netto
Info: 034/773 10 64

Podmienka: POS
Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.
15-0057

∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická
ruka
10-0048

Prijmeme
vodičov MKD

HĽADÁME
DÔCHODKYŇU
z Malaciek - Juh
na upratovanie
na 4 hod. denne

16-0078

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).
Tel.: 0903 434 366

16-0043

15
ZAMESTNANIE
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EDITORIÁL / SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- MONTÁŽNIK

(SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ)

(650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)

- ELEKTROMONTÁŽNIK

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0137

(704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

85-0005

 ������������

85_0141

OPERÁTOR VÝROBY
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Ponúkame prácu na pozíciu

ZVÁRAČ CO2
ZÁMOČNÍK

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

hľadá nových ľudí na pozíciu:

• robotník
• brigádnik

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať
od 08:00 do 16:00 na tel. čísla:
0948 632 588, 0901 712 616 alebo
e-mailom na praca@nkk-bau.com

85_0138

Ponúkame:
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
- 4-týždňové turnusy
- cesta a ubytovanie hradené
- výplata načas
- možnosť záloh po 1 týždni
- pracovný odev
Mzda: 2400 €

NAŠE NOVI

NY

na víkendy, aj cez týždeň
3,50 € brutto + odmeny

Montáž aj u zákazníka

tel.: 0907 897 608
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do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
ufrlova@regionpress.sk
10-0050

ZARIADENIA
16-0084

09-40

€/h

Nedostáva
te
pravidelne

POMOČNÍČKU/
BRIGÁDNIČKU

0904 832 593

4,50

Kontakt: info@moderngarden.sk, 0944 097 201

Hostinec u Papouška
v Malackách hľadá

ŤAŽNÉ

mzda
brutto

0908 979 469

15-0062

Požadujeme:
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
- výhodou základná znalosť NJ / AJ

