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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 21 000 domácností

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

JARNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač
· výkopové práce:
šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie základov
pre izolácie
· rozbíjanie betónu

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06
otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300

0903 319 828
28

aj na splátky

30%

bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

zľava

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

Čistenie kanalizácie

(akcia platí do vypredania zásob)

• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

na kusové koberce v rozmere 200x290
໐ metrážne bytové a objektové koberce, trávy
໐ kusové koberce
໐ objektový a bytový vinyl a PVC
໐ rohože, sokle, listy,pásky, garníže
໐ úprava podláh, pokládka, dovoz

www.slovakiatap.sk

PK19-11

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

24-0030

45-0027

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

www.fabi.sk
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Pezinská havarijná služba

51-0068

Akcia

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

ELEKTROINŠTALÁCIE
51-0057

ໄ0904 097 200

lock@lock.sk

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

www.lock.sk

24-0004

24-0012

0911 888 400

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

NON - STOP 0949 177 200

51-0052

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.minibager-pk.sk
výrezy stromov, odvoz ...
búracie, zemné, výkop. práce

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

51-0036

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

33-0008

PEZINSKO
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politická inzercia / služby

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

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Roman Oškera

0918 134 256

roman.oskera1985@gmail.com

51-0031

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVY POZEMKOV

51-0051

Redakcia:

Spravodlivé Slovensko pre všetkých
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PEZINSKO

VÝROBA NÁBYTKU
NA MIERU

Modra
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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

VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

Holubyho 73
902 01 Pezinok

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

po - pia: 10.00 - 17.00
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www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

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

08-0 TT07

5QLQV[ZWy!!
stolarstvo.midin@gmail.com

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

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

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Východné Slovensko

24-0011

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

PK19-11
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51-0004

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

0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

51-0006

Západné Slovensko

Kamenárstvo GRANIT

51-0060

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

68-06

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

47-044

Pezinok

PALIVOVÉ DREVO

VÝRUB � VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe ໄ0902 182 789

ปvýrub - prierez rizikových stromov
ปprerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
ปrezanie - strihanie živých plotov
ปvýchovný rez ovocných stromov
ปštiepkovanie ปodvoz odpadu

0911 990 463

16-0102
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SLUŽBY, záhrada, stavba

24-0037

2 182 7,,()9

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE
KÚRENIE
0903 425 708

16-0094
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KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

24-0027

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

24-0024
24-0032

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

balkóny

zimné záhrady

terasy

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo

www.balkona.eu
0948 787 777

51-0018
51-0009

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.regionpress.sk / pezinsko@regionpress.sk

PK19-11
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63-0054

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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právnik radí / Služby, stavba

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.
»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, 0903
517 742.
»ČZ-JAWA Odkúpim motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Kúpim Garzónku v PK a v
Modre 0903 718 726.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 2 izb.
zariadený byt v PK - Muškát
v bytovke, 0918 700 249.
»Ponúkam pre náročného 2
izb. byt. 0944 576 940.
»Ponúkam na prenájom v
MODRE veľky 3 izbový novo
zariadený byt. Mesačne
nájomne 600+150 energie.
Nasťahovanie ihneď. Kontakt: 0903 707 177.
»Súrne hľadám podnájom
v PK 0903 718 726.

05 DOMY / predaj
»Predám 3 izb. RD pri Podhájskej po rekonštrukcii na
20 á pozemku, možnosť
ďalšieho RD, alebo vymením za byt v Pezinku, 0903
245 546.

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

PALIVOVÉ
DREVO

• UPRATOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

0908 437 079

0917 649 213

EUROOKNÁ A DVERE

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

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

pezinsko@regionpress.sk
75-27

»Kúpim halu, sklad, priemyselný pozemok, ponúknite, 0907 672 305.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Kúpim poľnohospodársku
pôdu v oblasti Doľany, Horné a Dolné Orešany, Budmerice, Štefanová, Častá,
Tel: 0905 312 223.
»Kúpim byt v Pezinku na
Svätoplukovej, Novomeského, 0911 382 290.
»Kúpim garzónku alebo 1.
izb. byt v PK - Modra, 0907
093 386.
»Kúpim byt v centre PK Záhradná, Za hradbami, 0915
394 215
»Kúpim RD v PK a okolie do
200.000 €, 0907 093 386.
»Predám garáž v PK na Novomeského ul., v garážovom dome vedľa kúpaliska,
7.700 €, 0907 093 386.
»Ponúkam na prenájom
rodinný dom v MODRE, 5
izbový s 10 árovým upraveným pozemkom. Mesačne
nájomné 800+150 energie.

OBNOVA STRIECH

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

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

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

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PK19-11
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16-0102

01 AUTO-MOTO / predaj

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

ING. KUBAŠKA

0905 593 810

16-0029

Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

52-0008-1

Občianska
riadková
inzercia
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politická inzerciaEDITORIÁL
/ zdravie,/ stavba
SLUŽBY
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fórum Života / služby, práca

Kontakt: 0903 707 177.

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám amerikan. 0911
487 876.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905 767 777.
»Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874.
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, pohľadnice, vyznamenania a rôzne
starožitnosti. 0903 753758.

12 DEŤOM
»Predám detské kolieskové korčule bielo-modré
nastav. veľkosti 31-34, 13 €,
foto pošlem, 0905 963 035.

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Hľadám priestor na parkovanie malého motocykla
v centre PK, cena dohodou,
0944 280 346.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047

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

Kamenárstvo

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

KALIA
0905 470 334
0917 095 214
Pezinok, Šenkvická 12

www.kamenkalia.sk

Frézovanie

komínov

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

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

ZĽAVAEZ

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

ER

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

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýrobyaexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
STROJNÍKOVôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

Mzda od 700 € - 1 000 €

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0045

08 STAVBA

100€ zľava

pri objednávke do 15.4.2019

HďADÁTE ďUDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810

PK19-11

24-0023

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty
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0905 555 044
rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

15-0004

Občianska
riadková
inzercia
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práca, reality, stavba
servisného technika na gastrozariadenia

príjme do TPP na pozíciu:

Môže byë aj v dôchodkovom veku, alebo
zru«ného «loveka so skúsenosëami s elektrikou.
Plat od 500 – 2000 € záleží od odbornosti.

ÛAŠNÍK - ÛAŠNÍÛKA
Plat: 4,50/ h. Dlhý - krátky týždeň. 12-h. smennosť.
51-0072

Bližšie info na prevádzke Moyzesova 4/B, Pezinok
(budova Panorama pri stanici), alebo: 0918 119 289

V prípade ®alších informácií
nás môžete kontaktovaë na «ísle 0905 617 464

51-0073

V zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. zverejňuje
mesto Pezinok zoznam prevodov a nájmov, ktoré na svojom rokovaní
dňa 26.04.2018 prerokuje Mestské zastupiteľstvo:
a) Prevody:
• novovytvorených pozemkov reg. "C", parc. č. 2812/12 (diel 1, 2, 4, 7),
parc. č. 2812/13 (diel č. 6), 2812/7, 2812/6, 2812/8 (diel 3, 5), 2812/9
(diel 9, 11), 2812/10 (diel 8, diel 10) spolu vo výmere 461 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 6584/7 vo výmere 37 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 2023/294 vo výmere 18 m2
Lehota na podávanie cenových ponúk: 21.03.2019.
Osobitný zreteľ:
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 3062/9 vo výmere 18 m2
b) Zámery o prevod:
• pozemok reg. "C", parc. č. 4708/22 vo výmere 10 m2
• pozemok reg. "C", parc. č. 6302/1, 6302/2 vo výmere 826 m2
• pozemok reg. "C", parc. č. 6171 vo výmere 516 m2
• diel č. 1 z pôvodného pozemku reg. "C", parc. č. 6365/1, k
novovytvorenej parcele č. 6391, vo výmere 22 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 7318/7 vo výmere 351 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 1044/24 vo výmere 25 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 1044/22 vo výmere 23 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 1044/23 vo výmere 60 m2
• novovytvorený pozemok reg. "C", parc. č. 1044/24, 1045/9, 1046/35
spolu vo výmere 117 m2
Lehota na podávanie cenových ponúk: 21.03.2019.
c) Nájmy:
• nájom novovytvorených pozemkov reg. "C", parc. č. 2037/4, 2068/5,
2069/4, 2070/3, 2072/3, spolu vo výmere 231 m2
Lehota na podávanie cenových ponúk: 23.04.2019.
Osobitný zreteľ:
• suterénne priestory ZŠ a MŠ Orešie – bývalá dielňa, nachádzajúca sa
vedľa kotolne vo výmere 95,00 m2 so samostatným externým vchodom.
d) Nadobudnutie:
• pozemok reg. "C", parc. č. 4708/22 vo výmere 20 m2 spolu so stavbou
garáže na predmetnom pozemku

LEGAS AUTO s.r.o.
hľadáme

AUTOMECHANIKA do autoservisu
plat: 1000 €, práca na TPP alebo živnosť
24-0036

Nemusí byť vyučený v obore, podmienka je prax s autami.
Info na: autoservis@legasauto.sk, tel.: 0908 445 005

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.

sandrock@sandrock.sk

Prijmeme do prac. pomeru, skrátený poloúväzok,
resp. prácu na dohodu na pozíciu:

- chyžná / upratovačka
- brigádničky študentky
Plat: 4 €/hod. brutto

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Kontakt: 0905 802 157

24-0034

práca v bufete resp. v reštaurácií

51-0074

Bližšie informácie nájdete na: www.pezinok.sk
(úradná tabuľa), respektíve na úradnej tabuli pred budovou
Mestského úradu v Pezinku.

Prijmeme do rmy SKOT

Bistro Famílja v Pezinku

Zverejnenie prevodov a nájmov

pezinsko@regionpress.sk

prijme do pracovného pomeru:

s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

Mzda B: 5,50 € / hod., Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk, Mgr. Glova, 0903 230 333

51-0032

0904 527 658

VODIČOV na nákladné vozidlá
51-0070
51-0075

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

PK19-11

Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363

7

87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

8
záhrada

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

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

TES
SÁROV
��
���������

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

TPP ��������������������������������

 �������������������


Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00
85_0180

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

����������������������

- výmena oleja

- karosárske práce

- poistné udalosti

- opravy aj väčšieho rozsahu

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

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

PK19-11

ŠENKVICE, Cerovská 154

8

51-0076

ໄ 0948 270 188

info@konstrukter.sk
85-0005

32-0031

Facebook: aiwsk

AUTOSERVIS

�������������������

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

www.aiw.sk
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600 000
Stannah

