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Týždenne do 21 000 domácností

Okupanti

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
LETNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

OKIEN

www.lock.sk

0903 791 159

24-0019

lock@lock.sk

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

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

45-0027

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1

- 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

4,90

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa

€

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

4,90€

Smútiaca rodina, ktorej sa v
okamihu zmenil život, üakuje
tým, ktorí prišli odprevadiė
na poslednej ceste

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

alebo

PK19-34

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

24-0076

+

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

1

51-0004

ne - št 10:30 - 23:00
pia - so 10:30 - 24:00

- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

51-0006

ໄ 0951 190 552

V ponuke:
čevapčiči, cigánska, klobása,
špíz, kuracie prsia, miešané
mäso, bôčik, grilované kura,
prasiatko, šaláty, prílohy ...

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

Ferka Zápražného
51-0018
51-0009

(bývalá diskotéka JAMA)

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

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

BALKAN GRILL
Pezinok, ul. Farská 14

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

OC PLUS, PEZINOK

zo Slovenského Grobu.

24-0012

Novootvorená reštaurácia
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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

Modra

Pezinok

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.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

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

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

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

PK19-34

ໄ0951 262 028
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Čistenie kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

EUROOKNÁ A DVERE

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

bio • komunálny • stavebný

24-0081

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?

51-0052

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

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:

ODVOZ ODPADU kontajnermi

2

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

16-0029

Redakcia:

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

PEZINSKO

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.
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služby, Školy, kultúra

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322
VŠETKO

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

PRE VÁŠ DOM

• Sanita - montáž
• PRERÁBKY
KÚPELNÍ

Kurzy pre deti, kurzy pre dospelých, individuálne hodiny.

MATERIÁL so zľavou

0904 285 359

Prihlásiť sa môžete na www.languagebistro.sk
alebo oﬃce@languagebistro.sk, alebo 0948 112 580.

24-0012

0907 304 888

N O V É � J A Z Y K O V É � K U R Z Y�
U Ž � O D � � � ��� � � � �

(aj podlahové)

16-0095

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

24-0004

0903 740 740

24-0080

VÝVOZ ŽUMPY

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

24-0088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

-12%

POLIENKA aj GUĽATINA

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
augusta

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
51-0084

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

PALIVOVÉ
DREVO

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0254

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
siete
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
okenné
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

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:

PK19-34
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»Predám 1 izb. byt v PK Svätoplukova ul., po kompl.
rekonštr., 65.000 €, 0907
093 386.

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2 izb. byt v
RD v Slov. Grobe, 0905 473
005.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim starý vinohrad,
poľnoh. pôdu v lokalite
Horné/Dolné
Orešany;
Dlhá, Doľany, Borová. Tel:
0905 312 223.
»Kúpim rodinný dom Pezinok, Svätý Jur, Šenkvice,
cena 200 tis., nie som RK,
0950 726 257.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Dám do prenájmu na Píle
zariadený romantický 3 izb.
domček priamo pod hradom s veľkou záhradou a
potokom, od 1.10.2019, 0903
717 087.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám Technics zostavu,
0902 083 000.
»Predám vstavanú chladničku s mrazničkou Siemens, používaná 4 roky,
trieda A+++, 300 €, 0911
606 070.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám hrozno Iršaj, Muller, Silván, Veltlín, 0903 856
536.
»Predám hrozno Dolfender
červené, 0905 293 605.
»Predám hrozno Muller cca
300 kg odber august Grinava 0902 136 517.

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

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

51-0036

0903 908 807

KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
Čistenie starých hrobov
0903 033 602 * 0908 658 527
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

www.kamenarstvokajal.sk

03 BYTY / predaj

bleskozvody, prípojky, revízie

36-0009

»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, zabezpečím zošrotovanie, 0903
517 742.
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.

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.

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.

Kamenárstvo GRANIT
0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949
VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

Frézovanie

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

komínov

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Obnova strechy v najlepšej cene

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

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

ZĽAVAEZ

BEZ DEMONTÁŽE

ER

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, min-

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Slovenčina naša
Nie prepisovať
históriu, ale obohacovať históriu.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-34
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51-0060

02 AUTO-MOTO / iné

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

možnosť zakúpenia aj na splátky,
max. 40€/ mesiac

01 AUTO-MOTO / predaj

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

5
zdravie, gastro

Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

klasické RTG – skiagrafia
grafia

ultrazvukové vyšetrenia
Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia
u všetkých poistencov zdravotných poisťovní

celotelová denzitometria

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.
Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

51-0163

mamografia

Za dráhou 21, Pezinok

ང0944 525 939, mail: ndegust@gmail.com
OTVOTENÉ: pondelok - piatok 7:30 - 15:00
sobota - nedeľa na objednávku

NOVINKA

v čase 7:30 - 10:00 pripravujeme pre vás chutné raňajky
y

ORGANIZUJEME rodinné oslavy, svadby, stretávky, vianočné akcie a smútočné posedenia.

PK19-34
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51-0178

V ponuke: denné menu

6
služby, stavba, práca

ce, bankovky, pohľadnice.
Tel.: 0903 753 758.
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Predám detský bicykel
Scott, 12 veľkosť, úplne
nový, cena 170 € pôvodná
250 €, 0911 606 070.

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY

spoľahlivého, samostatného

ZÁHRADNÍKA

ING. KUBAŠKA

do prevádzky
na Zochovej chate

0948 88 30 40

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- 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

0904 527 658

» Idú dvaja „príslušníci“ v

Citáty
o odvahe

pezinsko@regionpress.sk

»

„Odvaha mieri k
hviezdam, strach k smrti.“
Seneca, rímsky stoický ﬁlozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

»Helenka Belicová zo Slovenského Grobu by v týchto
dňoch oslávila svoje meniny. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

» „Všetko šťastie v živote
závisí od odvahy a práce.“
Seneca, rímsky stoický ﬁlozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..
» „Rany v srdci sa vyznačujú tým, že ich môžeme
preskúmať až do dna, ibaže musíme mať odvahu
vniknúť do nich.“
Jacques Bénigne, Bossuet
francúzsky biskup a teológ
1627 – 1704.

BLAHOŽELANIA
OZNAMY

Chcete si
podať
inzerát?

»

„Jedine v dobe, ktorá
prináša odvahu k pravde,
môže pravda pôsobiť ako
duchovná sila, základom
duchovného života nemôže
byť nič iné, ako pravda.“
Albert Schweitzer, nositeľ
Nobelovej ceny za mier
1875 – 1965.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

» „Odvaha je prejav
ušľachtilosti v podmienkach ohrozenia.“
Ernest Hemingway, americký autor a novinár 1899
– 1961.

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.

» „Láska je odvaha, ktorá

sa nebojí ničoho na svete.“
Buddha, duchovný učiteľ,
na ktorého učení bol založený
Budhizmus 566-483 p.n. l..

»

87-0012

„Odvaha nespočíva v
slovách, spočíva vo voľbe.“
Antoine de Saint-Exupéry,
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944.

PK19-34

» - Páni, hovorí pred nastúpeným plukom vyše 70ročný 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!

52-0008-1

94-0121

• UPRATOVANIE

51-0070
51-0075

12 DEŤOM

s nástupom ihneď

51-0173

0911 990 463

Vtipy
týždňa

HĽADÁME

16-0254

PALIVOVÉ DREVO

Občianska
riadková
inzercia
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» redakcia

noci parkom, keď na jedného príde nutnosť.
- Počuj, Tonko, počkaj na
mňa chvíľku, ja si skočím
iba tuto za krík.
Tonko poslušne prešľapuje
na cestičke, a v tom sa ozve
z krovia hlas:
- Tonko, hoď mi sem baterku!
To ho trochu zarazí, odopne
baterku, ale nedá mu to,
aby sa nespýtal:
- To tam hľadáš to oné?
- Ale ﬁgu, to oné som mal
už ruke opakovane, ale
hľadám obušok.

» - Čo dnes pijeme?
- Suché šampanské...
- Tak nasyp aj mne!
»

Vyhodia opilca z krčmy
na ulicu a dopadne rovno
na pouličný kanál, ktorý je
zakrytý mriežkou. Chytí sa
tej mriežky a zakričí:
- Mňa a za čoó?

» Kapitán sa pýta telefónom strojníka:
- Koľko?
Strojník odpovedá:
- 35!
- Čo 35?
- A čo koľko?
» Čo je to jašterica?
Krokodíl, čo prežil hospodársky zázrak na Slovensku.
» Šofér zrazil sliepku.
Schytil zrazenú sliepku za
nohy a nesie ju k najbližšiemu domu, kde pred bránou
stojí chlapec.
- Počúvaj, je toto vaša
sliepka?
- Pravdepodobne nie, pane.
My také ploché nemáme.
» Hovorí profesor na prednáške študentom:
- Keby ste sa vy tam vzadu
nerozprávali tak nahlas, tí
v strede by mohli pokojne
lúštiť krížovky a tí vpredu
by mohli pokojne späť.
» redakcia

7
práca, auto-moto

PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA

PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA

Technicko-Obchodný referent: 1000-1500 € brutto

Skladník s rozvozom 1000-1200 € brutto

hľadáme ľudí do administratívy na PREDAJ a NÁKUP / inzerát aj na profesii
Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA)

Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA) inzerát aj na profesii
obsadzujeme 3 nové miesta

Náplň práce: rišenie obchodných prípadov, cenové ponuky, objednávky, príprava pre výrobu
a realizáciu, komunikácia so zákazníkom,... vítaná prax v predaji - stavebníctvo, strojárstvo

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186
e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

reagovať na uvedený mail

e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

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

+ ĎALŠIE BONUSY !

Hľadáme predajcov / zastupujúcich vedúcich
do malých predajní potravín v Bratislave.
● možnosť pracovať v blízkosti domova ● MY ťa zaučíme
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na
tel.č.: 0911 015 377, zivotopis@malina.sk
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Prijmeme deti do materskej školy v Budmericiach

Vzhľadom na voľnú kapacitu miest v našej MŠ radi privítame v šk. roku 2019/2020 deti od troch rokov.
Materská škola prebehla kompletnou rekonštrukciou. Bližšie informácie Vám poskytneme
na tel. čísle základnej školy s materskou školou, Budmerice: 0904 630 206

52-0129

ZAROB SI AŽ 5 €

24-0016

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
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51-0087

Administratívna referentka: 1100-1300 € brutto

Náplň práce: nákup, expedícia, logistika, skladové hospodárstvo, fakturácia, predaj, administratívne
práce,... nutná prax v nákupe a skladovom hospodárstve

24-0016

Práca na HPP, 7:00 - 15:30, fyzický príjem materiálu, výdaj materiálu do výroby, vychystávanie
objednávok a naskladnenie, výdaj objednávok a nakládka, rozvoz objednávok do 200 km s
vozidlom do 3,5 t, náklup a dovoz drobného materiálu, dokončenie práce vo výrobe, práca s VZV,
účasť na inventúrach, v zastúpení hl. skladníka jednoduchá práca s PC, starostlivosť o poriadok

8
právnik radí / 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 €

MONTÁŽNIKA

Vám pomôže s bolesťou
krížov, krku, ramien, kolien, členkov,
žalúdka a točením hlavy...
Po 15-ročnej praxi Vám radi pomôžeme v rámci možností.

Objednanie:

aj popri zamestnaní
ako VPP

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

Therapy Čepel

info:

0948 493 088

PK19-34

Therapy Čepel, Sv. Martin 1887 Senec.
02/4592 58 58, 0907 829 319, 0949 151 617
51-0179

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0905 963 035

HĄADÁME
pre montáž
,
žalúzií a sietí

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

distribucia.pk@regionpress.sk
63-0136

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

www.balkona.eu
0948 787 777

Kontaktujte nás:

Mo������výhry 300 €

www.therapycepel.sk
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51-0180

Z�AVY A��DO 30�

