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MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

15-0005

0917 568 470

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Pon - Ne: 9:00 - 19:00

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

94-0091-1

Burčiak

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové

51-0001

(utorok

ROZVOZ
ZDARMA!
Po - Pia: 7.30 - 19.00
So: 8.00 - 13.00
MALACKY, KOZIA 46/B

Najlepší výber KOTLOV

od 20.8).

16-0117

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

Týždenne do 25 500 domácností

W3LD SLOVAKIA s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
kovovyroba@w3ldslovakia.sk, 0917 665 155
Pon - Pia: 7.00-11.00 a 11.30-15.30, So - Ne: zatvorené

KOVOVÝROBA
PLOTY • BRÁNY • ZÁBRADLIA
10-0164

MODERNÉ AJ RUSTIKÁLNE • INÉ VÝROBKY Z KOVU
ing. kubaška
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• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

NOVOOTVORENÁ

52-0008-1

• upratovanie

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

OTVORENÉ OD 19. 8. 2019

NON STOP

Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota: 6.00 – 20.00 h
Nedeľa a sviatky: zatvorené

www.upchaty-odpad.sk

Tel.: +421 918 986 151
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16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

00-0000

ká 12
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TATRA

Priemyselná 5863, 901 01 Malacky

10-0164

v centre MALACIEK
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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

Malacky

Všetky naše renomované jazykové denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
slovníky slovo okupant vysvetľujú
ako pol stovky rokov po spojeneckej
aj ako uchvatiteľ.
okupácii a rovných tridsať rokov po
premeTeda, nejde iba o silu, ktorá si s po- „spoločensko-politických
mocou armády privlastní (uchváti) nách“ v Česko-Slovensku náš štát riacudzie územie, prípadne celý štát, ale dia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
o aj o politický prúd, ktorý si na uko- Na obrovskú radosť Moskovského
jenie vlastných mocenských a ekono- vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
mických chúťok uchváti kompletnú za demokratov, vlastencov, ochrankrajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé- často aj komunistická nomenklatúra.
mu jasné, že to nemá nič spoločné s Túžba po absolútnej moci a nenávisť
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z proMoskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe oku- tagonistov Novembra 89 hovorí, že
pačných vojsk na jeho územie dele- „slovo socializmus je už úplne vygácia, vedená prezidentom Ludvíkom prázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po kapitalizme a dnes volí prevažne pradlhých rokovaniach medzi sovietskou vicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom českosloven- sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
ská strana podľahla nátlaku Sovietov Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
a zaviazala sa vykonať kádrové zme- v uniformách vyhnal už
ny v straníckych a štátnych orgánoch, dávno Michael Kocáb s
anulovať vysočanský zjazd KSČ a priateľmi. Hoci ani na to
pripraviť dohodu o legalizácii poby- sa nesmie príliš nahlas
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. spomínať.
Odvážnu
jeseň,
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov. milí čitatelia!
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

10-0031

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

15-0011

redakcia:

Okupanti

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

15-0010

MALACKO

Stupava

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

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
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SL
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PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

0905 662 395

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

10-0020

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

0907 721 667, Malacky

KANALIZÁCIA?

10-0161

západné Slovensko

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

UPCHATÝ
ODPAD?

KRTKO ZÁHORIE
VÁM VYČISTÍ

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

Východné Slovensko

16-0053

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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0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

15-0108

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

TEPOVANIE

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
10-0029

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

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

16-0047

HĹBKOVÉ

3
RELAX

31. 8. 2019

Pozývame Vás na 4. ročník zo sedemročného cyklu podujatí zameraných na zviditeľnenie
Rok 2019 je venovaný prezentácii kaplnky sv. Izidora a budovy obecného úradu (OCÚ).
Budova v minulosti slúžila ako rímskokatolícka Ľudová škola (RKĽŠ).

Program:
17.30 - 18.45 h: Prehliadka Kaplnky sv. Izidora
s odborným výkladom.

19.00 – 22.00 h:
stretnutie.
19.00 - 20.00 Prehliadka časti budovy obecného úradu.
História budovy, spomienky Pavla Zelenaya,
syna vtedajšieho notára Emila Zelenaya, na
RKĽŠ. Krátky kultúrny program, ktorý zastrešuje OZ A proč ne?
20.00 - 20.50 Vystúpenie Michala Červienku, akordeónového virtuóza
20.50 - 22.00 Posedenie pred obecným úradom

(V prípade nepriaznivého počasia sa presunie do KD Zohor.)

Občerstvenie: pre deti aj dospelých: Zohorská
vinotéka Igora Kuchára a pivovar FRANZ
z Lučenca s remeselne vyrobeným pivom.

ZOHOR

včera a dnes o.z.
Obecný úrad Zohor

Farský úrad Zohor

Všetci ste srdečne vítaní ...

15-0194

V rámci projektu bude ku Kaplnke sv. Rozálie
osadená informačná tabuľa v troch jazykových mutáciách.

94-0138

12:00 DETSKÉ DIVADIELKO 13:00 FUNNY FELLOWS
14:00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SO SPRIEVODOM 14:45 PRESSBURGER KLEZMER BAND
16:00 LOJZO 17:30 FUNKIEZ 19:30 REPLAY BAND 21:152+ĉ296+2:

MA19-34 strana -
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SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIAT • 2-hrob od 1300 €
AUGUS

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

všetky
kamenárske
práce

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

STK
BLUSK

krátka
dodacia lehota

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

16-0266

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

16-0034

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

031190122 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

41-0016

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0008

Dňa 25. 8.
2019 si pripomíname 30.
výročie úmrtia
drahého otca
Egona Kováča
a 9. 9. 2019 si
pripomenieme
13. výročie, čo
nás opustila
drahá mamička Anna Kováčová z Malaciek. S veľkou
láskou a úctou spomína dcéra Anna, vnuci Igor a Stanko a
pravnučka Ninka.

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

PREDAJ
MONTÁŽ • SERVIS

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám VW Golf V r.v. 2005,
naj. 240 tis km, čierna farba,
letné pneu na elektrónoch,
zimné na diskoch, výmena
oleja a filtrov 05/2019, nebúrané, vo výbornom technickom stave, 2. majiteľ, cena
3500 €.Tel. 0948091425
» Predám W Fox 1,2 r výroby

KLIMATIZÁCIE

16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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akejkoľvek značky
so zárukou.
Obhliadka zdarma.
Montáž štandard
200 €.
NAJLEPŠIA CENA
NA TRHU.
Volajte 0915 818 784
(Tomáš)

16-0276

Dňa 27. 8. 2019
bude rok, čo
nás opustila
naša milovaná matka,
babka, prababka, svokra, krstná mama
Mária Moravčíková z Jakubova. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S úctou a
láskou spomína syn Vladimír
s rodinou.

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

15-0021

Žiarila z Teba
láska a dobrota, budeš
nám chýbať
do konca života. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami. Dňa 26. 8.
2019 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá Mária Poláková
z Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú manžel, dcéra s
priateľom, vnúčatá a ostatná
rodina.

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ceny sú
vrátane DPH

SPOMIENKY
Čas plynie a
život sa končí.
Zostanú len
slzy, smútok
a spomienky.
Zavrel si oči,
srdce Ti prestalo biť, musel
si zomrieť i keď si tak veľmi
chcel medzi nami žiť. Dňa 20.
8. 2019 si pripomíname 12.
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka,
brata, švagra, strýka a krstného Rudolfa Rybeckého zo
Studienky. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o. Môj prvý článok
ZNÍŽENIE
CIEN

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE, SLUŽBY
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

63-0117

GBELSKÁ PÁLENICA

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO

16-0012

16-0274

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

MA19-34 strana -
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ZDRAVIE / BÝVANIE

Diéta známa ako nordická, alebo
aj nová nordická, či škandinávska,
predstavuje to najlepšie zo stravy
severských krajín. Typická severská kuchyňa je ovplyvnená polohou
a prirodzenou potravou - rybami a
všetkými plodmi, ktoré more poskytuje.
V porovnaní s bežnou západnou stravou obsahuje menej cukru a tukov, ale
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mastných kyselín. Podobá sa v mnohom stredomorskej, ktorá je na prvom mieste medzi diétami. Obe majú veľa zeleniny,
ovocia, celozrnných výrobkov a hlavne morských rýb.
Spolu zabezpečujú dostatočný protizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný
rozdiel medzi oboma je v používaní oleja - pre stredomorskú je typický olivový
olej, v severskej dominuje repkový.
Škandinávska strava uprednostňuje
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vynecháva spracované pokrmy. Kombinuje
tradičné potraviny s relatívne novými,
ale zdravými – nízkotučnými mliečnymi výrobkami, pestrou skladbou ovocia,
aj takého, ktorému sa na severe bežne
nedarí, alebo repkovým olejom. V škandinávskej kuchyni je veľa lososového
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
každý, pretože jej skutočným zameraním

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám v Malackách na
Malom námestí na prízemí 3-izb byt prerobený na
4-izb, RK prosím nevolať.Tel.
0903849384
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka).
V blízkosti obchody, škôlka,
pošta, zdravotné stredisko.
Cena 75.000 €, k dispozícii
ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru.Tel.
0948091425

Chcete si podať inzerát?

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

ZĽAVAEZ
ER

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

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

AKCIA!

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

Obec Lozorno

HALA 600 m

v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti
na ustanovenie §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

2

zverejňuje

NA PRENÁJOM

zámer prenajať nehnuteľný majetok
obce Lozorno – nebytový priestor o
celkovej výmere podlahovej plochy
32,99 m za účelom prevádzkovania
obchodu alebo služieb umiestnený
na 2. NP stavby tribúna a šatňa (bez
súp. č.) zapísanej na LV č. 963, k. ú.
Lozorno vystavanej na parcele
č. 8880/902 (Športové námestie)
na základe obchodnej verejnej
súťaže.

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na úradnej tabuli Obce Lozorno a na
internetovej stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk. Podmienky sú tiež dostupné na Obecnom
úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich kópia
môže byť poskytnutá za úhradu nákladov na ich
tlač alebo kopírovanie.

600 m

2
CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

CESTA MLÁDEŽE

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Ponúkam na prenájom
ubytovanie pre 2 osoby, Malacky - širšie centrum, cena
120 € za 1 osobu + energie.Tel.
0905856347
» Dám do prenájmu 1-izb byt
v Ma centrum, zariadený.Tel.
0944447531
» Prenajmem 1-izb byt Ma
centrum, ul. 1. mája, pre 2
osoby, čiastočne zariadený,
cena 370 € s energiami /mes.
Tel. 0903403364
» Prenajmem izbu pre bezdetný pár aj pre jedného - komfort, Zohor.Tel. 0903361804
» Ponúkam na prenájom 1-izb
byt v centre Ma, 37 m2, 8/8
posch, balkón na medziposchodí, teplý a slnečný byt,
voľný ihneď.Tel. 0905838397
» Dám do prenájmu 2i byt
56 m2 Ma oproti Kauflandu, cena 550 € + depozit.Tel.
0903402277
» Dám do prenájmu od
1. 9. v Ma 3-izb zariadený
byt, samostatné energie,
balkón, veľká pivnica.Tel.
0905320880
» Prenajmem 2-izb komplet
zariadený byt v centre Ma,
400 € aj s energiami, TV a
internetom, dlhodobo.Tel.
0908199111
» Dám do prenájmu malý
2-izbový byt v Kostolišti. Tel.
0905673840
» Samostatná izba v 2izb.

komínov

10-0144

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim auto, ponúknite.Tel.
0903416726
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938

Frézovanie

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO obe znižujú
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych chorôb, pomáhajú udržať optimálnu hmotnosť tela.
Oproti súčasnej strave väčšiny Slovákov jej základom je veľa vlákniny – zelenina je bežnou súčasťou každého jedla,
často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
alebo rybám, na rozdiel od nášho stravovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
knedle alebo cestoviny a zeleninu vídame iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepšom prípade ako malú šalátovú misku.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleninu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, orechy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
plody, nízkotučné mliečne výrobky, bylinky, koreniny a repkový olej
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
syr a jogurt.
Jedzte zriedka: červené mäso a živočíšne tuky.
Nejedzte: nápoje sladené cukrom, pridané cukry, spracované mäso, prídavné látky do potravín a
rýchle občerstvenie.

15-0004

2006, 68000 km, výborný
technický stav, cena 2800
€.Tel. 0915164194
» Predám Ford Focus 2, 1,8
TDCI, 85 kW, modrá metalíza,
r.v. 2006, plná výbava, nové
letné pneu s aluminium.diskami, zimné s diskami, nová
STK do 2021, cena 2100 €.Tel.
0907721667

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

16-0029

Severská diéta

6

Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného
úradu Lozorno, Hlavná 1, 90055 Lozorno alebo
osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr
do 10.09.2019 do skončenia úradných hodín.

15-0191

Občianska
riadková
inzercia

7
BÝVANIE
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

MA19-34 strana -
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Obec Lozorno

v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Lozorno

zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok
vo vlastníctve obce Lozorno
formou priameho nájmu

Bližšie informácie možno získať na adrese
majetok@lozorno.sk alebo osobne na Obecnom
úrade Lozorno.

15-0192

takto:
Predmet nájmu: časť pozemku reg. C, k.ú. Lozorno
p. č. 9153/52 lesný pozemok o výmere 33 m2
Účel nájmu: realizácia stavby inžinierskych sietí,
ktoré budú následne bezodplatne odovzdané obci
Lozorno
Minimálna cena nájmu: 1,85 EUR /rok
(v zmysle posudku č. 05/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Ivan Cebro zo dňa 08. 02. 2019)
Okrem nájomného bude nájomca povinný na
úhradu jednorazového paušálneho poplatku vo
výške 250 EUR za spracovanie nájomnej zmluvy.
Doba trvania nájmu: na dobu určitú maximálne 3
roky, nie viac ako do naplnenia účelu nájmu
(ukončenie výstavby sietí a ich bezodplatné
odovzdanie obci Lozorno)
Cenové ponuky záujemcov musia byť predložené
písomne v uzatvorenej obálke označenej heslom
„PRIAMY NÁJOM – pozemok p. č. 9153/52 NEOTVÁRAŤ !“ doručenej na adresu Obecný úrad
Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno najneskôr do
10.09. 2019 do 12,00 hod. Vyhodnotenie ponúk
bude oznámené do 10 dní od uplynutia lehoty pre
predkladanie ponúk zverejnením na internetovej
stránke obce a vybraný záujemca bude kontaktovaný. Ponuka musí obsahovať identifikáciu nájomcu
(minimálne v rozsahu meno priezvisko/obchodné
meno, adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania, rodné číslo/ IČO , príp. telef. kontakt), výšku
ponúkaného nájomného za predmet nájmu na
mesiac v EUR a jednoznačné a nespochybniteľné
vyhlásenie záujemcu, že je cenovou ponukou
viazaný nie menej ako 3 mesiace odo dňa jej
doručenia a že súhlasí s podmienkami nájmu
uvedenými v tomto oznámení. Akékoľvek podmieňovanie ponúk alebo ich neúplnosť je dôvodom na
ich vylúčenie.
Spolu s cenovou ponukou predloží záujemca tiež
čestné vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v §9a
ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase
podania cenovej ponuky nemá žiadne nesplatené
záväzky a dlhy voči obci Lozorno.
Obec Lozorno si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky cenové ponuky, resp. tento svoj zámer zrušiť.

15-0193

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou dražbou nájomného práva a v súlade s
ustanovením §17 zákona č. 572/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o dobrovoľných dražbách vyhlasuje
dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Lozorno takto:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná 1, IČO: 00304905
Miesto konania dražby:
Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno, Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby:
20.09.2019 o 9,00 hod.
Kolo dražby:
1. (neopakovaná dražba)
Predmet dražby:
Nájomné právo k nebytovým priestorom a priľahlému pozemku pre účely prevádzkovania reštauračného
zariadenia s podávaním jedál kategórie vyššej skupiny.
Opis predmetu dražby:
Nájomné právo k nebytovým priestorom tvoriacim funkčný celok v stavbe Centra kultúry a vzdelávania 900
55 Lozorno, Zvončínska 3, zapísanej na LV č. 963 pre k. ú. Lozorno, súpisné číslo 190, vystavanej na pozemkoch p. č. 376/19 a 376/21 v členení miestností a priestorov: Prízemie: Reštaurácia o výmere 62,74 m/2,
Reštaurácia o výmere 62,93 m/2, Kuchyňa o výmere 31,36 m/2, Sklad pri schodisku o výmere 16,57 m/2,
Sklad pri schodisku o výmere 16,56 m/2, Sklad pri schodisku o výmere 6,43 m/2, Šatne o výmere 5,13 m/2,
Terasa o výmere 40,00 m/2 a 1. poschodie: Kancelária o výmere 10,07 m/2.
Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 5 rokov počnúc 01.12.2019 (do
30.11.2024). Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy sú dostupné na Obecnom úrade Lozorno, sú zverejnené
na úradnej tabuli Obce Lozorno a na webe obce Lozorno (www.lozorno.sk).
Opis stavu premetu dražby:
Nájomné právo sa zriaďuje k predmetu nájmu tak ako stojí a leží. Predmet nájmu je užívaniaschopný.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nie sú.
Odhadná (zistená cena):
Podľa znaleckého posudku č 90/2019 vypracovaného znalcom Ing. Miloslav Ilavský, PhD. zo dňa 03.05.2019
bola všeobecná (trhová) hodnota nájmu stanovená na 758,33 EUR/mesiac.
Najnižšie podanie:
1 950,00 EUR/mesiac.
Minimálne prihodenie:
50 EUR.
Dražobná zábezpeka:
Nepožaduje sa.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Nájomné sa platí podľa podmienok nájmu vopred vždy do 5. dňa príslušného mesiaca.
Obhliadka predmetu dražby:
Čas a miesto stretnutia: 09.09.2019 a 12.09.2019 so stretnutím vždy o 10,00 hod. na Obecnom úrade
Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Organizačné opatrenia: obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť. Účastníci
obhliadky sú povinní dodržať pokyny povereného zamestnanca Obce Lozorno spojené s ochranou života a
zdravia. Obhliadka bude vykonaná s ohľadom na terajšie prevádzkovanie predmetu nájmu.
Nadobudnutie predmetu dražby:
Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v lehote do 7 dní odo dňa konania dražby.
Podmienky odovzdania predmetu dražby(nájmu):
Predmet nájmu bude odovzdaný po tom, ako nájomná zmluva nadobudne účinnosť a nájomca podľa nej
zloží na účet Obce Lozorno zmluvne dohodnutú kauciu a zaplatí nájomné.
Poučenie podľa § 21 ods.2. až . zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania ak tak stanoví zákon.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.
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PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE
Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám rodinný dom
v Gajaroch 30.000 €.Tel.
0940535403
» Predám 4i RD v Brodskom
na 16,6 á pozemku, garáž,
prístavba, bazén, 2x studňa,
135.0000,- eur (možná dohoda), 0908776508
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám 20 ár záhradu - Stupava Grefty.Tel. 0903444714
07 REALITY
REALITY
- INÉ07/ iné
08 STAVBA08
STAVBA
» 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
» Predám cirkulár, cena 50
eur, tel. č.: 0904022725
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Našiel by sa niekto, kto by
daroval staršiu pračku Romo
so ždímačkou a chladničku s
mrazničkou? Kontaktujte ma
prosím.Tel. 0949688583
» Predám rôzny nábytok,
elektrospotrebiče a iné veci
z rod.domu z dôvodu sťahovania za symbolické ceny.
0904159374
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám seno malé balíky v
Ma.Tel. 0903437289
» Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.Tel.
0265968232
» Predám mäsové kurčatá na
ďalší chov od 1-týž a staršie,
živé na zabitie 1,90 € / kg a
očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Lacno predám dojnú
kozu 3-ročnú, kludná.Tel.
0915451774
» Predám ovos v Lábe, cena
15 € / 100 kg.Tel. 0908745587
» Predám domáce kravské
mlieko cena 0,50 €/l. Plavecký Štvrtok 0911702676
» Predám pávy tel
0949225092
» Pšenica jačmeň ovos
0902127914
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ
AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU
Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací
Robotická
výkon 86 m/s.kosačka

SILA PRE PERFEKTNÉ
VÝSLEDKY
HUSQVARNA
AUTOMOWER
310
JARNÁ AUTOMOWER®
365 €

Akciová
cena:väčších
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie
Bežnáveľké
cena:plochy
389 €
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

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

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
Reťazová
HUSQVARNA
445 4,3 kg, fúkací
■
Objem valcapíla
25,4 cm³,
výkon 0,9 kW, hmotnosť
Výkonná
86 druhej
m/s. generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov,
výkonpíla
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
Akciová
cena:
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má
výklopné
viečka nádrží.
Bežnáúroveň
cena: emisií.
389 €
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú

365 €

Výkon 2,1 kW, kosačka
dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Robotická
a reťaze 4,9 kg
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

■

395 €

Akciová
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy
1600cena:
m². Kosačka je
Bežná cena:
435 €
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou
sledovanie
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym
Navštívte
predajňu:
farebnýmnašu
krytom
kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

CELOROČNE NÍZKA CENA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

Ceny sú iba
odporúčané
vrátanepre
DPH.všestranné
Akcia platí použitie
do 5. 6. 2019.
Výkonná
píla
druhej generácie
pre zákazníkov,
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
ktorí
ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
zabez
štartovaciu
šnúru, má upozornenia.
pomalšom
výklopné viečka
nádrží.
špeciﬁ
káciuzatiahnutí
a vybavenie
predchádzajúceho
Husqvarna
X-Torq® znamená
nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
Motor
je
registrovaná
ochranná známka.
Copyright
Všetky
práva vyhradené.
■
Výkon ©
2,12019
kW, Husqvarna
dĺžka lištyAB
15"(publ).
(38 cm),
hmotnosť
bez lišty
a reťaze 4,9 kg

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
bývalé kasárne
Továre
nská u
~ VODNÉ PRVKY
l.
(POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

395 €
KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
AkciováHusqvarna
cena: neustále
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť
Bežná
cena:
435 €
zmeniť
dizajn,
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
© 2019
Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
Copyrightnašu
Navštívte
predajňu:

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika
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2 399 €

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

15-0071

byte na prenájom Malacky
0944292547

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

16-0107

Občianska
riadková
inzercia

9
SLUŽBY, BÝVANIE
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

jesenné

15-0001

novinky

,
SME V CENTRE
S
SME TU PRE VÁ
Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), Malacky • tel. č.: 0908 739
39 513
3
Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota : 9,00 - 12,00 h

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Vychutnajte si sladké plody
z vlastnej záhrady
Jahody veľkoplodé: Honeyone,
Senga Sengana, Dely, Scala, Alba
Jahody stáloplodiace: Selva, Capri
Hnojivá, substráty na jahody

Okrasné dreviny, trávy

MA19-34 strana -

Trvalky - Vresy, Hebe, Drôtovce, Chryzantémy
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16-0051

V ponuke rastlina Tillandsia

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje finančne počas
tohto leta spolu 28 letných táborov
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou
skúšanej Sýrii.

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.

0901 714 410

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

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

AKCIA

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

0918 500 492

16-0272

Ponúkam spoluúčasť
vo firme šikovnému
automechanikovi.
Autoservis
- pneuservis sa
nachádza v Stupave.

10-0043

30EU0R

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

OD

900

20EU2R

adrian.hurban@centrum.sk

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

AUGUST

mesiac
obrovských
zliav

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

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

0908 857 304

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
+421 904 465 115

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

MA19-34 strana -

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

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

10

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

0905 387 063

16-0136

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

OD

1500

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

16-0016

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

-61%

0944 373 847

BENÁTSKE
STIERKY

» P. Martin Mária Barta

0948 447 013

AKCIA

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

16-0035

Chcete si
podať
inzerát?

Tel.: 0910 644 981

Zatepľovanie
Murárske práce
Ploty, zámková dlažba
Maľovanie, stierkovanie
Sadrokartóny

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

16-0002

16

HRUBÉ STAVBY
PLOTY

0908 420 353

duchovný asistent pápežskej nadácie ACN

» drobné práce,
montáže
» obklady, dlažba
» plávajúce podlahy
» obložkové zárubne
» maľovanie

• sádrové
• vápenno-cementové

igorkrajcir01@gmail.com

STAVEBNÉ
PRÁCE

2400

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

STROJOVÉ
OMIETKY

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

1600

15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Doučím nemčinu študentov
aj pracujúcich, Malacky.Tel.
0904264465
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka.Tel.
0902649353
» Vyučovanie anglického
jazyka pre každého, doučovanie predmetov ZŠ a SŠ.Tel.
0949764183

16-0241

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
» Kúpim po starenke z povaly staré sukne spodničky
vlnáky rukávce čepce plátno
a po starečkovi starú motorku alebo jej časti tel. číslo
0904582551
» Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755

1600

13

týždňa sa pomaly začal vracať pocit
lásky do jej srdca; temnota postupne ustupovala a namiesto nej cítila,
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť
uverila, že život napriek utrpeniu je
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej
zmene v správaní jej autistickej dcéry,
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka
povedala: „Ak by náš pobyt v tábore mohol trvať ďalší týždeň, som si
istá, že by moja Jenny začala aj rozprávať!” hovorí otec Antoine.
“Ďakujem Bohu za všetky hlboké duchovné zážitky, ktoré sme mohli počas
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj
vám všetkým, spolupracovníkom a
dobrodincom ACN, za podporu pri
organizovaní týchto letných táborov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu,
aby vás všetkých zahrnul požehnaním
a aby ste mohli pokračovať v pomoci
všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej
lásky po celom svete,” dodáva otec Antoine.

1600

13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

10-0166

12 DEŤOM 12
DEŤOM
» Kúpim drevenú detskú stoličku. Tel. 0905387063

Otec Antoine Mukhallala z Melchitskej gréckokatolíckej diecézy v
Aleppe sa práve vrátil z jedného z
ôsmich táborov, vedených spoločenstvom „Viera a život“ pre zdravotne
postihnuté deti a ich rodiny. Z mnohých príbehov a osudov ľudí, ktoré v
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol
príbeh vdovy, matky dvoch malých
dievčat, z ktorých jedna je autistka.
„Táto matka hrozne trpela. Manžela
stratila pri jeho pokuse emigrovať na
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol
zavraždený, čo zistila až pri identifikácii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho
podrezané hrdlo. Následne žila uväznená vo svojej samote. Počas pobytu
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci
sa jej ostatní snažili byť oporou v bolesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

10-0159

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny,
trofeje.Tel. 0903416726
» Kúpim staré hodinky, mince,
bankovky, pohľadnice. Tel.:
0903 753 758

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

10-0042

Cítila som,
ako moje srdce začalo opäť biť

16-0059

Občianska
riadková
inzercia

16-0259

10
ACN / BÝVANIE

11
BÝVANIE
Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

Obnova strechy v najlepšej cene

datom@datom.sk, www.datom.sk

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
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

15-0002

Materiál - prvotriedna kvalita

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

PONÚKAME SERVIS NA MOTORY

339 €

389 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

INZERCIA

Predaj hydiny
na ďalší chov

0905 859 679

Senica

KLIMATIZÁCIA

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

S jesenným rozvozom mládok
pred znáškou až do vášho kurníka
začneme 1. septembra 2019.

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062
16-0060

www.klimatizacia.info

V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

41-0013

10-0015

41-0017

499 €

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

0905 953 850 info@bestav.sk
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16-0242

www.bestav.sk

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

11

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.

16-0087

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

12
SLUŽBY, RELAX
PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA
ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

63-0006

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

10-0169

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

10-0135

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

~ 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

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
15-0009

www.rolvex.sk
0905 485 891

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

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

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

ZADARMO:
16-0011

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

MA19-34 strana -
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0910 902 635•0905 323 022

63-0011

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
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aj diabetické
a mykotické nohy
Miriam
tel.: 0915 677 453

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 730 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Ponúkame prácu na 1 zmenu.
Mzda od 850 € + 7,5 % mesačná variabilná zložka + 13. plat.
Svoj životopis posielajte na: recruitment@sk.crh.com
alebo volajte na tel. č. 0903 761 463.

36-0000

Hľadáme zámočníkov
do cementárne v Rohožníku

Príjmeme

Zástupcu šéfkuchára

1500€
netto

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle
+421 948 851 521.
Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

» E. Hoďovská

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

Základná škola v Lozorne

FYTOPHARMA, a. s.

ponúka pracovnú príležitosť

Duklianskych hrdinov 47/651
901 27 Malacky

učiteľom 1. stupňa

prijme do trvalého pracovného pomeru

TECHNIKA ÚDRŽBY
Mesačná mzda (brutto) od € 900,00

Životopis vrátane súhlasu so spracovaním osobných
údajov posielajte na adresu spoločnosti alebo e-mail
matuskovai@fytopharma.sk

MA19-34 strana -

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

16-0153

na chirurgickom oddelení, kde sa
liečil môj manžel. Vynikajúci, pozorný, ochotný primár MUDr. Andrej Papp. Jeho ľudský prístup sa
automaticky prenáša na celé jeho
oddelenie i na pacientov. Zaujímavé je i to, že i mladí lekári prijali
jeho spôsoby. Cítiť ich zodpovednosť, úctu k starším ľuďom, proste
ku všetkým pacientom. Z viacerých mladých spomeniem MUDr.
Slabeja. Určite sú viacerí, ktorí si
takto vážia pacienta a vôbec život.
I v ordináciách sú lekári, ktorí majú
úctu: MUDr. Zvolenská so svojou
sestričkou, MUDr. Štepánková,
ktorá za svojej dlhoročnej praxe nie
je znechutená z nálad pacientov, jej
milá sestrička. Človek sa pri nich
cíti človekom.
Moje heslo: Lekár lieči nielen
liekmi, ale aj prístupom k pacientovi.
Chcem vyjadriť úctu všetkým lekárom, zdravotným sestrám a celému personálu.
Srdečne ďakujem

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

15-0184

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

» ib

Pohľad do malackej nemocnice
O malackej nemocnici sa veľa hovorí. Je to naša záchrana a pomoc
v ťažkých chvíľach. Záchrana toho
najcennejšieho čo máme – zdravia.
Počula som veľa kladných i záporných hodnotení nemocnice zo skúseností nás pacientov i rodinných
príslušníkov.
Patrím do skupiny starších seniorov a skúseností z malackej nemocnice mám veľa. Nedá mi, aby
som nevyjadrila svoje pocity z posledného obdobia, teda od januára
2019. Priznávam. Bola som milo
prekvapená. Milým, profesionálnym a ľudským prístupom lekárov
i zdravotných sestier k pacientom.
Keď som na gynekologickom oddelení pochválila sestričky, ich odpoveď bola zaujímavá: „To je zásluha
nielen naša, ale nášho pána primára MUDr. Róberta Čerňáka. Dokáže
vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorú
ľahko prenášame na pacientov.“
Sama som skúsila jeho prístup v ordinácii i s jeho sestričkou a následne na oddelení. Prejavil záujem o
pacientov niekoľkokrát denne. Celé
prostredie oddelenia pôsobí čistotou, úprimnosťou, ochotou. Teda
lieči. Niečo podobné som skúsila i

v pohodlí Vášho
domova
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V prípade záujemcov z väčšej vzdialenosti
poskytne obec ubytovanie. Platové podmienky
sú stanovené na základe dosiahnutého vzdelania
a dĺžky odbornej praxe v súlade s platnou
legislatívou.
Bližšie informácie je možné získať telefonicky na
čísle 0907 762 921. Životopis a motivačný list je
potrebné zaslať na adresu zslozorno@stonline.sk

15-0166

ale vie prebúdzať k životu a j hodnoty
z čias dávno minulých, vyvierajúce zo
samotnej podstaty národného spoločenstva. Často ide o hodnoty, ktoré si
všelikto v minulosti a žiaľ i v prítomnosti vykladá a privlastňuje podľa svojich
obmedzených záujmov a podenkovitých potrieb, ale ktoré si práve v Povstaní definitívne vytvoril ľud. Definitívne
preto, lebo to bolo jeho povstanie.
Toto národné povstanie nemôžu
vziať národu ani politici, ani jednotlivci, ktorí ho spochybňujú, relativizujú,
ktorí odmietajú protifašistický odkaz
našich predkov.
Ťažko nájsť na Slovensku rodinu,
ktorú by nejak nepoznamenalo obdobie druhej svetovej vojny. Aj malý národ
vtedy dokázal povstať proti neľudskosti, za právo dôstojne a civilizovane žiť
vo svojej vlasti, ktorú vedie ním volená
vláda.
Slovenské národné povstanie nám
odkazuje, aby sme nezabudli na vlastnú hrdosť a svojprávnosť.

10-0167

Slovenské národné povstanie patrí
právom k najvýznamnejším prejavom odvahy a vlastenectva slovenského národa.
V nerovnom boji preukázali priami
účastníci povstania s podporou zahraničných účastníkov a domáceho obyvateľstva hrdinstvo a statočnosť v odhodlaní skoncovať s nacizmom. V boji s
ideológiou, ktorá iným upiera slobodu,
nezávislosť a rovnoprávnosť, ktorá povyšuje jednu rasu nad ostatné.
Mnohí v týchto dňoch spomíname na všetkých hrdinov Slovenského
národného povstania. Pretože my ešte
máme to šťastie osobne sa pozrieť do
očí a podať ruku tým, ktorí prežili hrôzy
vojny. Generácie, ktoré prídu po nás, už
takú možnosť mať nebudú. Odkaz SNP
preto musí prechádzať z generácie na
generáciu.
Odkaz Slovenského národného povstania nepatrí k pokladom, ktoré možno merať a vážiť, je to prameň ustavične
sa obnovujúcej sa sily, ktorá nielen podnecuje k tvorbe stále nových hodnôt,

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

16-0014

Odkaz SNP
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Vážne varovanie

PONUKA ZAMESTNANIA

veterinári pristúpili k takémuto opatreniu, poľovnícke združenia a ich členovia ho budú v praxi napĺňať – je to
napokon aj ich povinnosť.
Z minulosti je známych viacero prípadov, skôr nešťastných náhod, keď
bol omylom postrelený človek, alebo
zastrelený pes. Je preto veľmi potrebné
rešpektovať tieto nikde nepísané obmedzenia a v rámci prevencie zvoliť na
pohyb v prírode bezpečnejšie lokality.
V týchto dňoch rozoslala Štátna
veterinárna a potravinová správa Nariadenie jej ústredného riaditeľa Jozefa Bíreša, v ktorom v nadväznosti na
potvrdenie afrického moru ošípaných
na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej
zveri prikazuje všetkým užívateľom
poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu
použiť zakázaný spôsob lovu. Taktiež
môžu loviť diviačiu zver na poľovných
pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po
predchádzajúcej dohode s užívateľom
poľovného pozemku.
Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri šírení
afrického moru ošípaných u diviačej
zveri. Nevzťahuje sa na poľovné revíry,
v ktorých vecne príslušná Regionálna
veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0015

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

SBS GUARDING s. r. o.

Práca
v Rakúsku

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

Mahax Slovakia, s.r.o.

INZERCIA

0908 979 469

» ib

Do stolárskej dielne
prijmem

PRIJMEME

vodiča sk. C

rozvoz
po západnom Slovensku
vozidlom do 12 ton,
parkovanie Lozorno

STOLÁRA
Plat 600 € brutto
+ variabilná zložka
0905 247 873

mzda 50 €/deň

16-0279

Pre viac info: 0948 732 714

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

0905 401 532
0905 245 918

24-0086

(zámočník, inštalatér, tesár)
• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné
ovládať nemecký jazyk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

45-0008

Štátna veterinárna a potravinová
správa v súvislosti s rýchlo pribúdajúcimi ohniskami nákazy afrického
moru ošípaných nariadila masívny
odstrel diviačej zveri aj nedovolenými prostriedkami.
Odhliadnuc od samotnej realizácie
tohto nariadenie je nevyhnutné upozorniť na viacero jeho aspektov. Diviačia zver sa pohybuje aj po okrajoch
lesných porastov, často zachádza na
polia, kde je v súčasnosti už zozbieraná
úroda. Preto všetci, ktorí sa bežne pohybujú v tomto prostredí, by mali byť
najmä za súmraku mimoriadne opatrní. Veľmi vhodné by bolo, aby nosili reflexné oblečenie, najlepšie motoristami
dobre známe vesty. Ide o cykloturistov,
turistov, hubárov a psíčkarov.
Najmä posledné dve skupiny podstupujú vysoké riziko – hubári pri zohýbaní sa môžu pripomínať štvornohú
zver a psíčkari zas musia do dôsledku
rešpektovať všetky bezpečnostné nariadenia pre pohyb so psom v tomto
území.
Osoba, vodiaca psa, by mala dbať
na to, aby bol aj z väčšej vzdialenosti identifikovateľný ako spoločenské
zviera. Mal by mať obojok, prípadne
postroj, nemal by sa pohybovať vo
vzdialenosti väčšej ako desať metrov
od svojho majiteľa a pohyb za úsvitu či
na sklonku dňa by mal byť v rizikových
priestoroch obmedzený.
Je logické predpokladať, že ak

Príjmeme

Čašníka/čašníčku

hľadá nových kolegov

850€

(aj predčasných, výsluhových a starobných dôchodcov)

na stráženie priemyselného objektu v Zohore.

netto

Mzda: 3,30 eur v čistom/hod.
KURZ SBS zabezpečíme ZDARMA (kurz začína 31.08.2019)

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

16-0153

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle
0911 770 074 v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

94-0139

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom čísle
+421 904 601 300.

PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

variabilná zložka
od 100 €

zmenové príplatky
a iné benefity

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

IHNED

zabezpečená doprava
a ubytovanie

MA19-34 strana -

+421 902 557 655
+421 902 557 825
personalne@sas-automotive.com
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32-0128

+

0

+

+

nástupný
Operátor výroby
plat od
8€
Manipulačný nástupný 77
brutto
p
plat od
nástu
pracovník
8 brutto
8€
v sklade

10-0001

15
ZAMESTNANIE

MA19-34 strana -

15

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

��látky od 98 €

ŤAŽNÉ

PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

BERIEME OBJEDNÁVKY NA
17-TÝŽDŇOVÉ NOSNICE DOMINANTT
MALÉ BALÍKY SENA

RYBÁRSKE POTREBY

Napájačky, krmítka, podkládky, vitamíny, minerály
Zmesi pre holuby, papagáje, kanáriky, andulky, ...

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

Montáž aj u zákazníka

KRMIVÁ JOKI

MA19-34 strana -

Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky, 0907 059 647
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15-0195

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS
85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0904 832 593
63-0136

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

ZARIADENIA

Mo������výhry 300 €

16-0275

Z�AVY A��DO 30�

