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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Okupanti

129,-

149,-

159,-

Cena za komplet.
Dvere skladom
60-80 až do šírky
múru 80-260 mm.
ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

63-0032

dvere PRESTON

dvere ROCO

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
dvere UNO

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

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

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov

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

Senica, Kolónia 1483/80

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY, OBUV, RUKAVICE
UKAV
VICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
É
AKCIOV
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
Y
N
CE
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

ODŤAH ZDARMA
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0005

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

Najlepší výber KOTLOV

Pozrite si našu ponuku na

41-0030

www.cammino.sk
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správny pomer kvality a ceny od roku 1998

63-0023

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk

1

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

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
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PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE, SLUŽBY

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (31.000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku
+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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
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0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
Ponúkame mládky pred znáškou
18 týždňové a staršie.
Po dohode možnosť dovozu
až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

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

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

PALUBOVKA

PrEdaj a sErvis biCyklov

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica,
plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky,
zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly,
dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine

947
0
6
5
8
1
09

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639
» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982
» Senica, sklad:
OSB dosky
0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica

Elektrobicykle • Cyklodoplnky
Náhradné diely • Predaj na splátky

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

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

LETNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety
Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

41-0013

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

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.

41-0021

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

63-0116

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

redakcia:

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

41-0096

SENICKO-SKALICKO
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BÝVANIE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

0948 771 127
piladobr@gmail.com

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
KĽUČKY

EUR

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

TAPETY

CENTRUM DVERÍ

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
T. ČÁRSKY: 0903 463 904

PALIVOVÉHO
DREVA
41-0006

www.klucnik.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

0903 342 475

tel : 0905 926 330

VYMÝVANÝ BETÓN

Schodnicové dosky
pre bytové domy
Záhradné kvetináče

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

Schodnice pre rodinné domy

Studničné skruže + poklopy

41-0114

Kompletný sortiment nájdete na www.labetex.sk

Prečo rekuperačné
vetranie?

0905 963 819

VÝROBA
A

• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
A
KONŠTRUKCIE
K
KCIE

• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti

63-0081

• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

SE19-34 strana -

do 31. 8. 2019

2,5 kw – cena 690 EUR s DPH
3,5 kw – cena 720 EUR s DPH

• život bez plesní v interiéri

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

• úspora energie

Vetranie s rekuperáciou Comair

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

rttrade@rttrade.sk

Predaj: Čsl. Armády 1403,
Areál HYDINÁR - Gbely

KRYCIE DOSKY NA MÚRIKY
VÝROBA NA MIERU - DOBRÉ CENY!

0918 645 802
0907 784 324

vrátane
montáže

PODLAHA

VÝROBA
A PREDAJ

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

41-0015

Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

41-0104

OPRAVY

63-0040

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

3

0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk

63-0128

AKCIOVÉ SETY

63-0133

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
TESÁRSKE PRÁCE

DVERE
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POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

» Predám veľký 5 - izb. byt,
Malacky, lukratívna lokalita,
blízko žel./aut. stanica, veľká
loggia, špajza, 2 veľké pivnice,
záhrada 110 m2, parkovanie
vo dvore. RK prosím nevolať.
Tel. 0904401642

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Hľadám podnájom v staršom RD v okoli Borského
Mikuláša, alebo Šaštína.Tel.
0903759353
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o
výmere 584 m2. Je v Holíči v
novovybudovanej lokalite A.
Dubčeka. Dom je skolaudovaný v roku 2014. Má rozlohu
zastavanej plochy 194 m2 a
143 m2 úžitkovej plochy. Dom
je úplne dokončený ako z interiéru, tak z exteriéru. Dom
je možné si pozrieť aj na portále nehnutelnosti.sk. Cena
210.000 €.Tel. 0903342475
» Predám starší RD v Skalici
so záhradou. Viac info na.Tel.
0944400529

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Slovenčina naša
Nie prepisovať
históriu, ale obohacovať históriu.

41-0011

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

41-0010

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

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.

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?

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0017

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» Predám na súčiastky plne
pojazdné auto Ford Fiesta,
r.výroby 1997, cena 150€.Tel.
0949894236
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

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:

Frézovanie

komínov

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900m 2 v
obci Dubovce, cena dohodou.
Tel. 0902495749
» Predám pozemok 27árov
v Skalici za 8000 €.Tel.
0908121131

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

ZĽAVAEZ

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim zahrádku v osade
Paseky, Holíč alebo Baráky, Kátov aj bez chatky.Tel.
0902681061
» Kúpim rodinný dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel.
0903765606

ER

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

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodo63-0118

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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15-0004

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 308, 1,6
HDI, 82 kw, r.v. 2008, dobrý stav, cena 2900 €.Tel.
0907688309

Môj prvý článok

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

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
tel.: 034 / 651 14 11

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

DOJČ

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

0907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

Príďte sa presvedčiť

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

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
63-0003

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

41-0039

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

41-0018

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

41-0019

POHREBNÁ SLUŽBA

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

• 1-hrob, 2-hrob
• sekanie písma
• brúsenie, čistenie
terazza

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

0948 099 890 • 0915 101 677 • www.kamenarstvok2.eu

63-0112

Akcia na výrobu a montáž kuchynských pracovných dosiek

ZADARMO:

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

30% ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ TOVAR

www.kamenarstvo-bocan.sk

NOVOOTVORENÉ KAMENÁRSTVO V SENICI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

CELKOVÉ CENY

370 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

GBELSKÁ PÁLENICA

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
acích
zariadení

16-0211

MELL Trading s.r.o.
Hurbanova 3057,
Senica

www.melltrading.sk // 0907 154 850

75-24

41-0017

480 €
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prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

5

63-0117

320 €

6
BÝVANIE, ZDRAVIE
Občianska
riadková
inzercia

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

merné plastové šachty. Cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

NUTRIFOOD®
Novoveská 941, Šaštín Stráže

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám filungové vchodové dvere, pevný dub, výška
220 x 120, dvojkrídlové.Tel.
0908648471

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel. 0905759457
» Predám stoly a stoličky.Tel.
0905254090
» Predám krovinorez ešte v
záruke, špeciál profesionál.
Tel. 0907276042
» Predám vinárske potreby,
preš a mlynček s odstopkovačom na hrozno, kanvy na
kvas, novú stolársku hoblicu,
pílove kotúče, rôzne veci do
dielne .Tel. 0911234710
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

od 3 €/m

2

16-0211

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

ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

www.mirex.sk

MIREX Holíč

0910 933 663, 034 668 3064

Ceny sú
vrátane DPH

od 2
/m
3,30 €

41-0016

OBKLADY
DLAŽBA

ZNÍŽENIE
CIEN

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

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

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

0907 211 797

KRTKOVANIE

ČISTENIE

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®
Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

KANALIZÁCIE
NON STOP

0915 213 700

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

www.upchaty-odpad.sk

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY
OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

www.bestav.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0905 953 850 info@bestav.sk
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16-0010

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

41-0007

žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady

63-0127

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

6

63-0008

12 DEŤOM
R12_DETOM

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

16-0242

11 HOBBY AASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, pohľadnice.Tel.
0903753758
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

41-0072

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám malé šteniatka
za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Predám HUSI živé aj očistené. Kopčany.Tel. 0903572514
» Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.Tel.
0265968232
» Predám hrozno Muller
odber august, Pezinok.Tel.
0902136517
» Predám hrozno VZ a Silvan odber sept., Pezinok.Tel.
0902136517
» Predám hrozno muller, odber august, veltlin a silvan
väčšie množstvo odber september, Pezinok - Grinava.Tel.
0902136517
» Ponúkam na predaj domáce rajčiny v Prietržke, cena
za 1 kg/ 1,50 €. Info na.Tel.
0910299273
» Predám hrozno - biele i modré odrody.Tel.
0905619375
»
Predám
pávy.Tel.
0949225092
» Predám hrozno - Frankovka,
Mulerka, Burgundské biele,
Zweigel .Tel. 0908648471

Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
0910 628 555 • www.nutrifood.sk

7
BÝVANIE, SLUŽBY

Program kina Cinemax Skalica
Piatok 23.8.: Leví kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:50,
Labková patrola 16:10, Diego Maradona 17:50, Rýchlo a
zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00, Kto je ďalší 18:10, Vtedy v
Hollywoode 20:20, Nočné mory z temnôt 20:30, Nevesta
na zabitie 20:50
Sobota 24.8.: PREDPREMIÉRA – PLAYMOBIL vo filme
13:30, Tajný život maznáčikov 2 2D 13:20, Labková patrola
14:20, 16:10, Leví kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:50, Diego
Maradona 17:50, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00,
Kto je ďalší 18:10, Vtedy v Hollywoode 20:20, Nočné mory
z temnôt 20:30, Nevesta na zabitie 20:50
Nedeľa 25.8.: PREDPREMIÉRA – PLAYMOBIL vo filme
13:30, Tajný život maznáčikov 2 2D 13:20, Labková patrola
14:20, 16:10, Leví kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:50, Diego
Maradona 17:50, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00,
Kto je ďalší 18:10, Vtedy v Hollywoode 20:20, Nočné mory
z temnôt 20:30, Nevesta na zabitie 20:50
Pondelok 26.8.: Leví kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:50,
Labková patrola 16:10, Diego Maradona 17:50, Rýchlo a
zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00, Kto je ďalší 18:10, Vtedy v
Hollywoode 20:20, Nočné mory z temnôt 20:30, Nevesta
na zabitie 20:50
Utorok 27.8.: BABSKÁ JAZDA – Cez prsty 18:00, Leví
kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:00, Labková patrola 16:10,
Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00, Kto je ďalší 18:20,
Vtedy v Hollywoode 20:30, Nočné mory z temnôt 20:30,
Nevesta na zabitie 20:50
Streda 28.8.: Leví kráľ 2D 15:20, Toy Story 4 2D 15:50,
Labková patrola 16:10, Diego Maradona 17:50, Rýchlo a
zbesilo: Hobbs & Shaw 18:00, Kto je ďalší 18:10, Vtedy v
Hollywoode 20:20, Nočné mory z temnôt 20:30, Nevesta
» red
na zabitie 20:50

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-0262

AZBESTOVÝCH STRIECH

Okná plné nápadov

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0010

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní

SE19-34 strana -
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SLUŽBY, RELAX, ZAMESTNANIE
STROJOVÉ
OMIETKY

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

Občianska
riadková
inzercia
» Kúpim po starenke z povaly staré sukne, spodničky,
prucleky, čepce a vyšívané
plachty.Tel. 0904582551
» Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i..Tel.
0907910755

15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 52r. hľadá ženu na
vážny vzťah len zo Skalice.Tel.
0949806344
» Muž 47 r. hľadá ženu na
milenecký vzťah. Diskrétne,
bez narušenia súkromia.Tel.
0907212679
» Temperamentný nezadaný
abstinent 50 r, hľadá štíhlu
priateľku od 40 do 50 rok.
Prosím foto!.Tel. 0915341553
» Ahoj, mám 47r. a rád by som
sa zoznámil so štíhlou ženou,
SMS.Tel. 0917655780
» Hľadám kamošku od 5257r. na spoločné prežitie voľných chvíľ, prechádzky, výlety.Tel. 0907369234

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

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
10-0166

Tel.: 0910 644 981

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Z oboch brehú Moravy
Medzinárodný festival dychových

v sobotu
31.8.2019 o 14:00 h

Počas víkendu sa stali
v Trnavskom kraji štyri
havárie motocyklistov
Štyri nehody s účasťou motorkárov riešila polícia počas uplynulého víkendu v Trnavskom kraji. Dvaja ľudia
pri nich utrpeli ťažké a dvaja ľahšie zranenia.
Pri prvej nehode v sobotu (10. 8.) došlo k zrážke
28-ročného muža na Suzuki 600 s oprotiidúcim osobným
autom VW Passat v katastri obce Radošovce v okrese
Skalica. „Ku kolízii došlo pravdepodobne pri riskantnom
predchádzaní, motocyklista utrpel ťažké zranenia a vrtuľníkom bol prevezený do nemocnice, kde mu amputovali nohu od členka,“ informovala v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.
V obci Jahodná v okrese Dunajská Streda nedala
v nedeľu (11. 8.) 19-ročná vodička osobného auta BMW
z vedľajšej cesty prednosť po hlavnej ceste jazdiacemu
motocyklu. Po zrážke motocyklisti z Česka spadli na zem,
pričom 46-ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia.
V ten istý deň vodič motocyklu Honda pri prejazde
horským priechodom Havran v smere od Piešťan na Topoľčany pravdepodobne v dôsledku vysokej rýchlosti
vyšiel mimo cestu, kde spadol. „Utrpel ľahké zranenia,
s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ uviedla Kredatusová. Rovnako v nedeľu mal v obci Šajdíkové Humence
v okrese Senica 18-ročný vodič skútra na ceste k rybníku
kolíziu s chodcom, v dôsledku čoho spadol na zem. Utrpel
len ľahšie zranenia..

Amfiteáter

HOLÍČ

17

hudieb

Vstupné: 5 €
deti do 15 rokov
a ZŤP zdarma
zlosovateľné
programy

Moderuje

Franta
UHER

» TASR

Sponzori

Na Záhorácku stenu slávy
pribudlo koliesko Jána Náhlika
Najnovším prírastkom na Záhoráckej stene slávy je
ozubené koliesko fotografa Jána Náhlika. Odhalili ho v
rámci podujatia Nočná Senica počas uplynulého víkendu. Mesto si tak uctilo pamiatku muža, ktorý s fotoaparátom v ruke desaťročia mapoval život v meste.
Koliesko odhalili primátor mesta Senica Martin
Džačovský spolu s deťmi Jána Náhlika Magdou a Jánom.
Náhlik spoluzakladal v roku 1942 fotoskupinu pri Klube slovenských turistov a lyžiarov, ktorá sa v roku 1968
premenovala na Retinu a pracuje dodnes. Autorsky, organizátorsky, osvetovo a výchovne pôsobil dlhé roky a
odovzdával bohaté skúsenosti mladším záujemcom o
fotografovanie. „Právom je v meste jeho menom označená jedna z ulíc a tiež známa fotografická súťaž má názov
Náhlikova Senica,“ uviedol na odhalení primátor mesta
Martin Džačovský.
Projekt Záhorácka stena slávy je spoločným dielom
mesta Senica a recesistickej Záhoráckej svojpomocní sebjestační republiky, svoje kolieska tam majú Jana Kocianová, Ján Mudroch, Žigmund Pálffy, džokej Jaroslav Brečka,
Pavol Braxatoris, divadelníčka Anna Ganamová. Prvou
takto poctenou rodáčkou zo Záhoria bola v roku 2015 he» TASR
rečka Mária Kráľovičová.
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srdečne vás
pozýva

Májovanka
8

41-0113

tel.: 0944 958 096

HRUBÉ STAVBY
PLOTY

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

63-0055

-10%

príjme strážnikov na prevádzky

• sádrové
• vápenno-cementové

• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

SBS GUARDING s. r. o.

36-0007

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

9
ZDRAVIE, RELAX, BÝVANIE

Severská diéta
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

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.

Konzultácia s výživovou
špecialistkou

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica / 0948 773 180

32-0045-7

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

Slovenčina naša
Nie podobať sa
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

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
16-0274

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA
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ZAMESTNANIE

PRÁCA V SENICI

prijme zamestnanca do novootvorenej
pestovateľskej pálenice v Holíči
s termínom nástupu 10/2019.
Pracovná pozícia je určená pre dôchodcu,
prípadne invalidného dôchodcu. Ide
o fyzicky nenáročnú prácu, nakoľko sa jedná
o automatizovaný spôsob destilácie.
Kvalifikačné predpoklady: SŠ vzdelanie,
najlepšie technického zamerania, manuálna
zručnosť, dobré komunikačné zručnosti
Žiadosti spolu zo životopisom zasielajte
na adresu: Pálenica U TATKA, Jesenského 5,
Holíč, email: purgy@posta.telekom.sk

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
v bicyklovej a kolesovej výrobe

» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda:
» Pracovník montáže - 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Kontrolór kvality – 800 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Logista - 800 EUR + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

» - Páni,
hovorí pred nastúpeným
plukom vyše 70-ročný
plukovník, ktorý má veľmi
mladú ženu,
- mojej žene sa narodil syn.
Ďakujem Vám!

» - Pán doktor,
hovorí hneď na úvod známy hypochonder,
- všetko ma bolí!
- Tak ako vždy pán Novák?
Usmeje sa doktor.
- Ešte viac pán doktor, ešte
viac!

41-0115

na jednozmennú prevádzku
Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

PONUKA PRÁCE

» redakcia

KT Obal príjme pracovníka na pozíciu

75-06-3

Vzdelanie: stredoškolské z maturitou, prax výhodou
- nie je však podmienka
Požiadavky: serióznosť voči zákazníkom,
komunikatívnosť, vodičský preukaz skupiny B
Ponúkame: základná mzda 600 € + motivačný
benefit obchodného zástupcu
Info: v sídle firmy Jablonica 583 alebo
tel. 034/658 3202, pán Tomek - tel. 0908 721 983

41-0112

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

41-0093

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

Vtipy
týždňa

PÁLENICA U TATKA

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

OPERÁTOR/-KA CNC STROJOV

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 3,90 €/hod. + prémie, výkonnostné, skupinový bonus

63-0137

robe
Priemerná mzda vo vý
1400 € /brutto/

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatky za sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat • sociálny program
• stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed • príspevok
za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok na DDS • odmeny
za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode
do dôchodku • náborový príspevok

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica

Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu:
DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2, 909 01 Skalica,
prípadne mailom: info@danexsro.sk
alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.
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41-0037

Požiadavky:
• SOU s technickým zameraním je výhodou, avšak nie je podmienkou
• prax v strojárskom alebo príbuznom odbore je výhodou, avšak
nie je podmienkou
• práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
• nástupný bonus 300 €
• príplatky nad rámec zákona (nočný a za prácu vo sviatok)
• každoročné zvyšovanie miezd
• dochádzkový bonus
• vernostná odmena za odpracované roky
• doplnkové dôchodkové sporenie
• príspevok na stravovanie
• stabilné zamestnanie v spoločnosti s 18-ročnou tradíciou
• ďalšie benefity

11
ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové
dôchodkové sporenie po skončení
skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

po zapracovaní

985 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 € / h)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

Ďalšie otvorené pozície:

MAJSTER VÝROBY

od 1400 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk
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63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

12
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 €

Z�AVY A��DO 30�

Mo������výhry 300 €
63-0136

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

www.balkona.eu
0948 787 777

PONUKA,

KTORÁ SA OPLATÍ

ZARIADENIA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

16-0275

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

ŤAŽNÉ

PRACUJ
U NÁS
85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

Inzercia v 39 regionálnych
tituloch, ktoré sú týždenne
vydávané v náklade
1.500.000 kusov na lukratívnej
zadnej strane v každom okrese!
Volajte 0905 915 033,
0908 979 377.

SE19-34 strana -

12

PREVÁDZKY:
SKALICA, ŠAŠTÍN-STRÁŽE
0948 740 840
Hudobniny Skalica
www.hudobninysastin.sk

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte
1.5000.000 ks

63-0138

PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ
A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA

