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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 105,90€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
na závlahy a

záhradný sortiment
NA BAZÉNOVÚ

CHÉMIU

Ďalšie služby:

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

OPRAVY PRASKLÍN
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy

Firma GASTROGAL
prijme do pracovného pomeru na skrátený úväzok

0903 281 583

Plat: 3,60 EUR brutto / hodinu 

POMOCNÚ SILU
Miesto výkonu práce: Hlavná 48 Vráble

Vhodná aj pre dôchodkyne
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DISKONTNÁ PREDAJŇA NÁBYTKU
nový nábytok z veľkoskladov

Hviezdoslavova 64 (Centrum Žitava)
Zlaté Moravce  -  tel: 0910 704 139

1.poschodie
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJECTOR 2

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

0907 652 710
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí
953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk
V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie. V ponuke aj
darčekové poukážky.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická
    - Gelové nechty - Akrylové nechty

   Para�nové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce
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Daniela Rezáková  0905 400 025

Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Zlaté Moravce, 
Vráble, Skýcov, Jedľové Kostoľany, 
Topoľčianky, Obyce, Machulince, 
Žitavany, Lovce, Zlatno, Mankov-
ce, Velčice, Slažany, Martin nad 
Žitavou, Prílepy, Čierne Kľačany, 
Volkovce - časť Olichov, Tesárske 
Mlyňany, Vieska nad Žitavou, 
Slepčany, Malé Vozokany, Veľké 
Vozokany, Červený Hrádok, Ne-
vidzany, Nová Ves nad Žitavou, 
Neverice, Choča, Hostie, Žikava, 
Kostoľany pod Tribečom, Čara-
dice  

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.000 domácností)

Smutný slnovrat

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je za nami. Leto so smutným začiat-
kom. Pritom to bol kedysi pradávno 
sviatok, sprevádzaný tými najbujarej-
šími oslavami. A zrodom nového živo-
ta. Za starých čias sa veľa detí rodilo 
práve deväť mesiacov po slnovrate. 
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi 
vysokú pravdepodobnosť, že prežije, 
keďže sa narodilo už do jari.

Tentoraz sa na slnovrat u nás 
umieralo. Na zábave. To je veľmi 
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na 
zábave. Len preto, že niekto s veľký-
mi komplexmi nosieva so sebou tajne 
a bez povolenia malú zbraň. Sebave-
domí muži ju nepotrebujú, chráni ich 
ich česť a zmysel pre spravodlivosť. 
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie. 
Lebo ich život riadia iné ako základ-
né ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom 
naozaj nejaký symbol - počas letného 
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni 
práve démoni a bosorky.

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého 
človeka, podľa priateľov správneho 
chlapca a smútim s nimi i s jeho ro-
dinnými blízkymi. Tak isto si želám 
uzdravenie zranených. A spravodlivý 
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok 

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Me-
dzitým už bola aj Jánska noc, dúfam, 
že krajšia, veselšia.

Ak sa teda radšej ako do minulos-
ti pozrieme do budúcnosti – čaká nás 
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila 
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviat-
kom aj v Českej republike. Pod názvom 
Deň slovanskej písomnosti a kultúry 
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak 
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to 
nie je iba sviatok veriacich či kresťa-
nov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvni-
la aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej 
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac 
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou. 
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spô-
sobili iní a a najmä samozvaní „svä-
tí“ našich čias. Možno práve v rámci 
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej 
zachovania by nám nad-
chádzajúci veľký sviatok 
mal vnuknúť silu pove-
dať týmto svojvoľne „na-
nebovzatým“ dosť. Ale 
to už sviatočne neznie, 
najvyšší čas zaželať 
pokojný a skrátený 
pracovný týždeň.

Knihu si môžete objednať:

ROMAN KVALTÉNI

SYSTÉM DIABLA

“ Odnaučili sme sa pýtať. Klásť správne otázky správnym ľuďom.
Strácame záujem o veci verejné. Súvisia pritom priamo s našimživotom a jeho kvalitou. Manipulácia, neinformovanie verejnosti,
zavádzanie, intrigy, utajovanie dôležitých informácií, navádzanie,
pokúšanie a kompromitovanie je prepracovaný systém.Je to SYSTÉM DIABLA !!! ”

» mailom na adrese
   rkmautor@gmail.com
» telefonicky alebo sms na
   0940 352 769

» správou na fb stránke
   Systém Diabla
» správou na fb profile
   Roman Kvalťo Kvalténi

9€
+ poštovné
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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Nie cop, ale vrkoč.
Slovenčina naša

Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

Slovenčina naša
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SLUŽBY, STAVBA

Dokonalé tienenie pre Váš domov
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AS izol s. r. o.

HYDROIZOLÁCIA A ZATEPLENIE
plochých striech, bazénov a spodných stavieb PVC fóliou

0902 102 543 tomovic@asizol. sk www.asizol. sk 

laserové zameranie a
cenová ponuka ZDARMA
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Vysokotlakové čistenie striech odtokových kanalizácií

TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulačné nádrže
» bazény » základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007
juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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ZDRAVIE / SLUŽBY, GASTRO, AUTO-MOTO

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 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 no-
vinách, TT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

»KÚPIM STARÚ MOTORKU, 
DIELY, DOKLADY, tel.: 0940 
969 845

»Predám 2-izb byt v Ma - 
Juh, posch. 1/8, 50 m2, + 
pivnica, cena 75.000 €, tel.: 
0948 091 425

»Prenajmem pekný 3-iz byt 
v obci Pata cena 450/v cene 
sú aj energie, tel.: 0908 797 
212

»Odstúpim dvojhrob s po-
mníkom na MC v Nitre, tel.: 
0950 575 759 »Kúpim Váš 
dom, byt. Platba v hotovos-
ti, tel.: 0944 630 600

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Lacno spilujem stromy 
horolezecky, tel.: 0904 247 
339, 0910 549 895 »Predám 
odstavčatá a žito, tel.: 0949 
173 603

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124

»Pomôžem majstrovi na 
stavbe, pom. práce, tel.: 
0949 778 527

»54r hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »4O muž hľa-
dá štíhlu ženu na zozná-
menie, seriózne, tel.: 0907 
188 984

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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 PREDAJŇA 
MÄSIARSKY DVOR 

ul. Hlavná 11, PSIARE

•výroba a predaj domácich 
  údených výrobkov
• predaj slovenského mäsa

masiarskydvorpsiare

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Nie 
cucať, ale cmúľať, cicať.

Slovenčina naša

Diétu DASH zostavili  lekári a vedci z 
amerického Národného ústavu pre 
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národ-
ných ústavov zdravia patriacich pod 
Ministerstvo zdravotníctva a sociál-
nych služieb USA. 

Osem rokov vyhrávala rebríček diét, 
uznaných odborníkmi.  Skratka DASH z 
anglického Dietary Approaches to Stop 
Hypertension, znamená vo voľnom pre-
klade „diétne odporúčania na zastavenie 
vysokého krvného tlaku“.  Ale prax uká-
zala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje 
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania, 
hladinu cholesterolu, výskyt srdcové-
ho infarktu a mozgovej porážky, výskyt 
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu, 
progresiu obličkových ochorení a   ýskyt 
obličkových kameňov, výskyt depresií a 
hmotnosť.

Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15 
kilogramov spravilo diétu tak popu-
lárnu. Základom DASH diéty je konzu-
movať potraviny, ktoré zasýtia bez toho, 
aby vám dodávali nadbytočnú energiu. 
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín, 
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s pri-
rodzene nízkym výskytom soli. V praxi 
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a 
celozrnných výrobkov, nízkotukové po-
traviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy, 
rastlinný olej, obmedzenie vysokotuko-
vých potravín – mastné mäsá a výrobky 
z nich, plnotučné mliečne výrobky, koko-
sový a palmový olej, denne dostatok biel-
kovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie 

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za 

deň, ktoré sa skladajú z presne stano-
vených zložiek a nevynechávať porcie. 
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrej-
mosťou je dostatok spánku, aspoň 7 ho-
dín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie 
sa nadmernému prijímaniu kofeínu.  Dié-
ta má tri fázy: 

Prvá fáza trvá dva týždne a je zamera-
ná na zníženie príjmu sacharidov. Orga-
nizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu 
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cuk-
ry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielko-
vín je zvýšený. Okrem regulácie krvného 
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a 
aj psychicky je pozorovať prísun energie.

Druhá fáza trvá dva mesiace a je už 
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane 
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky. 
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je 
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilo-
gramov, poklesu krvného tlaku, labora-
tórne vidieť zlepšenie hladiny krvného 
cukru a cholesterolu.

Tretia fáza vlastne predstavuje zdra-
vý životný štýl. Je predpo-
kladom, že výsledky z 
predchádzajúcich fáz a 
novovytvorené stravo-
vacie návyky vyústia do 
zdravého životného štý-
lu.

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

INZERCIA
0905 400 025
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

Nie čiperný, ale vrtký, obratný.
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.

Slovenčina naša
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www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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RAIFFEISEN
BANKA

UZ ČOSKORO 
V ZLAT ÝCH MORAVCIACH

Otvárame 
4. 7. 2019
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Tešíme sa na vás!

Župná 44, Zlaté Moravce
po – pia: 9.00 – 17.00

rb_inzercia_zlate_moravce_207x137_0619.indd   1 21.6.19   11:04
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Zákon o  rodine umožňuje uzavrieť 
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 ro-
kov, musí však byť staršia ako 16 rokov. 

Uzavretie manželstva takejto osoby musí 
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snú-
bencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik 
platného manželstva. Manželstvo nemôže 
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situ-
ácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý, 
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec 
nemožno uvažovať o  platnom alebo ne-
platnom uzatvorení manželstva, ale pôjde 
o  zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. ne-
existujúce. Manželstvo od začiatku vôbec 
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne práv-
ne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže 
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo 
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia, 
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje 
uzatvorenie manželstva, aby bolo pova-
žované za platne uzatvorené. Výnimočne, 
ak je to v  súlade s  účelom manželstva, 
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj 
maloletému. Podmienkou je, že maloletý 
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade 
dodržania presne stanovených zákonných 
podmienok je možné povoliť uzavretie 
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli 
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci 
sú povinní k  žiadosti o  uzatvorenie man-
želstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie 
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak 
by snúbenci, z  ktorých jeden alebo obaja 
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvo-
rili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by 
neplatné. V  takom prípade súd zo svojej 

úradnej povinnosti rozhodne (aj bez poda-
ného návrhu), že takéto manželstvo nebolo 
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom 
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozho-
dovať o neplatnosti manželstva a stane sa 
platným, aj keď neboli splnené zákonné 
podmienky pre jeho platnosť, ak do vy-
hlásenia manželstva za neplatné bude od-
stránená okolnosť, ktorá mala za následok 
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na 
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť 
uzatvoreného manželstva sa nebude pri-
hliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí 
boli v  čase uzatvorenia manželstva malo-
letí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok 
veku, alebo ak manželka otehotnela. Také-
to manželstvo sa bude považovať za platne 
uzatvorené. Uzavretie manželstva malole-
tým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril 
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska 
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne 
úkony. Uzavretím manželstva takýto malo-
letý snúbenec alebo obaja maloletí snúben-
ci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobi-
losť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak 
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť 
nadobudnutá, nestráca sa ani v  prípade 
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlá-
senia manželstva za neplatné. 

Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov

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

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

Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
celkov v znení nesk. predpisov

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce,
do 15.07.2019, v označenej obálke: “NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“
Termín obhliadky: 01.07.2019

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať
formou priameho nájmu časť priestorov v budove, s. č. 1553, s výmerou
54,00 m2 , vhodné na kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu na jeden rok,
s cenou nájmu minimálne 24,- €/m 2 /rok, 93,5 m 2 , vhodné na umiestnenie
lezeckej steny, na dobu neurčitú, s cenou nájmu minimálne 12,- €/ m 2 /rok,
časť oplotenia areálu na parcele č. 1640/3, ako ostatné plochy, LV 3437, k. ú.
Zlaté Moravce, za účelom umiestnenia reklamnej tabule 2-krát do 5 m 2 ,
s dobou nájmu na jeden rok, s cenou nájmu minimálne 83,- €/rok, za 5 m 2 .

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.
Bližšie inf. na tel. č. 037/6403521, Ing. Krajčová Anna
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Nie doprovod, ale sprievod.
Nie dielčí, ale čiastkový.

Slovenčina naša

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

práca

Ponuka
práce

Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto

+ príplatky
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

f 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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regionálne

noviny

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+

ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/ redakcie/zapad/zlatomoravsko
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,5868 €/h. brutto

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Na stránkach nášho týždenníka 
sme v uplynulom týždni infor-
movali o zmenách súvisiacich s 
eKasou platných od 1. júla 2019. 
Parlament v stredu 19.júna prijal 
novelu zákona a tak sa veci opäť 
menia.

Termín spustenia eKasy 1. júl 2019 
zostáva síce zachovaný aj po schválení 
novely zákona o elektronickej registrač-
nej pokladnici, ktorú v stredu prijali 
poslanci Národnej rady Slovenskej re-
publiky, upravujú sa však podmienky 
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezave-
denie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú 
podnikateľom ukladať do konca tohto 
kalendárneho roka, respektíve uložené 
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účin-
nosti v stredu schválenej novely požia-
dal o pridelenie kódu pokladnice eKasa 
klient,“ informovala Ivana Skokanová, 

máte čas do konca roka, ak...
Povinnosť evidovať tržby v poklad-

niciach sa nemení. Rovnako sa nemení 
-

nú správu o pridelenie kódu pokladnice 
eKasa. V platnosti zostáva aj ustano-
venie, že k tomuto dátumu sa zrušia 
daňové kódy súčasných elektronických 

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:
-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už 

evidujú tržby v eKase, majú povinnosť 
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť 
sa týka aj všetkých nových prevádzok, 
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú 
po 1. júli 2019.

-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali 
tržby v ERP a nedisponujú eKasou mu-
sia po 1. júli 2019 používať doterajšiu 
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňo-

riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do 
konca roka 2019. Uvedené však platí len 
za podmienky, že do účinnosti v stredu 
schválenej novely zákona požiadali o 
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decem-
bra 2019 platí prechodné obdobie na 

-
nou správou za nepoužívanie eKasy. 

tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019 
nebudú používať eKasu a do dňa účin-
nosti v stredu schválenej novely zákona 

-
nie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová. 

Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti 

aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo 
všetkých v súčasnosti používaných pok-
ladníc (240 000). Do konca tohto mesia-

-
viť všetky žiadosti o registráciu. Systém 
eKasa je pre nových podnikateľov 

povinný od 1. apríla. Cieľom projektu 
je zabezpečiť rozšírenie priameho elek-
tronického prepojenia registračných 

zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa 

Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

ilustračné foto                                                                               zdroj Alexas-Fotos pixabay
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www.regionpress.sk

Hubárstvo je u nás mimoriadne 
obľúbené a sme v plnej sezóne. Aj 
keď skúsení hubári „svoje“ obľúbe-
né úlovky dôverne poznajú, varova-
nie pred otravou je vždy namieste. 
Naša najjedovatejšia huba je notoricky 
známa. Muchotrávka zelená zabíja už 
v množstve okolo 30 g. Ľahko sa zame-
ní za obľúbené pečiarky. Má lahodnú 
chuť. Otrava sa prejaví po asi 8-48 ho-
dinách náhlou nevoľnosťou, bolesťami 
brucha, prudkým zvracaním a vodna-
tými hnačkami. V tejto faze už toxíny 
z muchotrávky poškodzujú hepato-
cyty v  našej pečeni. Človek zostáva 
dehydrovaný. Neskôr sa objaví žltačka, 
svalové kŕče až zastáva dýchania.

Prvá pomoc v  tomto momente 
spočíva v podaní čierneho uhlia. Zá-
roveň voláme záchranku, pretože ne-
vyhnutný je výplach žalúdka a infúzna 
terapia penicilínom G. Pamätajme si, 
že čím skôr dostaneme postihnutého 
do nemocnice, tým vyššia je šanca 
na záchranu jeho života. Smrť nastáva 
vplyvom dehydratácie, nezvratného 
poškodenia pečene a obličiek toxínmi, 
a zrútením krvného obehu.

Tehotné ženy by huby rozhodne 
nemali konzumovať. Jeden z  hlav-
ných jedov muchotrávky zelenej totiž 
prechádza placentou do plodu a môže 
vyvolať potrat. Rovnako tak prechá-
dza do materského mlieka, preto by sa 
hubám mali vyhnúť aj dojčiace matky. 
Vyhnúť konzumácii húb by sa mali aj 

deti do 10 rokov.
Iným spôsobom účinkuje mucho-

trávka červená. Hoci vyzerá nád-
herne, jej účinky sú závažné. Muska-
rínový jed, ktorý obsahuje, vyvoláva 
halucinácie, zrýchlenie srdcovej frek-
vencie, nadmerné slzenie, eufóriu či 
agresiu. Človek je ako nadrogovaný 
a nezodpovedá za svoje činy podob-
ne ako pri opitosti. Smrteľné otravy 
sú ale zriedkavé a  človek vyzdravie 
spontánne do niekoľkých dní, lekár-
ska pomoc je však tiež na mieste.

Ďalšou typickou letnou otravou je 
otrava hríbom satanským. Prirodze-
né sa zamieňa za „modráky“, avšak je 
charakteristický červený, na reze ne-
modrie a má biely klobúčik. Otrava sa 
prejaví zvracaním, bolesťami a kŕčmi 
brucha. Príznaky pretrvávajú aj vyše 
6 hodín.

Pri zistení otravy hubami okamži-
te volajme záchranku. Čas skutočne 
rozhoduje a  aj keď je v  okolí skúsený 
hubár, zdravotnícka pomoc je nevy-
hnutná a  často zachra-
ňuje život. Nebuďme 
hrdinovia v nespráv-
nej chvíli. Majme po-
koru pred prírodou 
a  aj počas letného 
oddychu sa správaj-
me zodpovedne.

Huby milované aj nebezpečné

» Miško Scheibenreif

Kiska nezačal ako fér chlap

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Mohol som k 
tomu napísať niečo 
už minulý týždeň, 
ale chcel som, aby 
emócie trochu opadli. 
Zrejme ste už počuli, 
že sa Andrej Kiska 

rozhodol začať spoluprácu s našim hnutím 
OĽANO tak, že poza chrbát ľudí v hnutí dlho-
dobo lákal Veroniku Remišovú, aby prevráti-
la kabát a prešla do jeho strany.

Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v 
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všet-
ko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj 
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa však 
omnoho viac ako otočka Veroniky, mrzí ne-
férový prístup bývalého prezidenta Kisku. 
Na jednej strane všade do médií opakovane 
hovorí, ako veľmi mu záleží na spolupráci s 
našim protikorupčným hnutím, ale v sku-
točnosti mimo kamier robí pravý opak a robí 
všetko, aby nášmu hnutiu ublížil.

Podnikal som 13 rokov, zamestnával som 
2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so všetkých 
slovenských živnostníkov, ale nikdy som ne-
oslovil ani jediného zamestnanca z mojej kon-
kurencie. A mohol som, bol to najľahší spô-
sob, ako konkurencii ublížiť a získať vlastný 
prospech. Nikdy som to však nespravil, lebo 
by mi to pripadalo veľmi nefér. To charakter-
ný človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už 

dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovo-
rím, že ho považujem za blízkeho partnera. 
Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, 
s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v noci 
vykrádal úrodu v záhradke.

Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si ľudia 
urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska 
týmto krokom stratil a bude si ju veľmi ťažko zís-
kavať späť. Doteraz som mu vždy, možno až sle-
po, veril. Dnes viem, že jeho slová zďaleka ne-
musia byť vždy v súlade s jeho skutkami. Mrzí 
ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu 
spolupracovať musíme a ja určite nebudem tým, 
kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné skla-
manie a patričný hnev nad záujem Slovenska.

Už len ako doslov - spolu s Veronikou odišli 
aj štyria nenápadní naši poslanci. V ich prípade 
to je vlastne pochopiteľné. U nás vždy platí to-
tiž pravidlo, že ak sa chce 
poslanec znova poslan-
com stať, tak musí ísť z 
konca kandidátky - a 
odtiaľ sa prekrúžkuje 
za poslanca len ten, kto 
štyri roky makal. No a 
to oni neboli, tak si našli 
iného, po chrbte koho sa 
do parlamentu opäť 
prepašujú.
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Nie cezčas, ale nadčas.
Slovenčina naša
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Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
www.oravskahoraren.sk

IBA ZA 228€
1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

���������
�����������������
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 ZÁRUKA MINIMÁLNE
   20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

záruka minimálne 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP linka                           0944 720 932
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY


