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NITRIANSKO
č. 8 / 22. FEBRUÁR 2019 / 23. ROčNÍK

Stračia 84, NITRA

0903 224 454, 0904 053 393, 0902 489 231

• Železo ťažké nad 4 mm / 12
  rozmer max. 150x50x50 + liatina
• Železo miešané / neupravené
• Železo ľahké - plech / 27

• Hliník vodivý
• Hliník kusový
• Hliník profil nový
• Hliník mix
• Meď nová - lesklý
  drôt nad 1 mm
• Meď mix / opal
• Mosadz

• Mosadz - Chladiče
• Nerez
- Al / Cu chladiče
- Al triesky
- Nerez triesky
- Al plechovky,
  žalúzie
• Al a Cu káble
   bez koncoviek

0,16€

0,13€

0,15€

1,00€
0,65€

1,80€
0,60€
1,20€
0,30€
0,30€

0,30€

od 0,10€
do 1,50€

1,00€
0,65€

4,30€

4,00€

ODPAD Z FAREBNÝCH KOVOV

aktuálny cenník na webe

2,70€

N
ov

oz
ám

oc
ká

Priemyselná
R1 - diaľničný most
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R1 - diaľničný most

45
-0

06
6

45
-0

06
7tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

až do

- 50%
Zlavy
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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plochých striech, terás,
jazierok, spodné izolácie

0907 789 648 

plochých striech, terás,
jazierok, spodné izolácie
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0907 789 648 
Záruka 10 rokov!

J.M.Š.P. s.r.o.
HYDROIZOLÁCIE
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Nitra
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0907 652 710
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Piaristická ulica
0950 291 202

zazmluvnená
ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV

Otvorené v popoludňajších hodinách 45
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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Novootvorená ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých

v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Od Vášho lekára Vás odhlásime
my, dohovoríte sa u nás aj
anglicky, čiastočne nemecky,
ošetrujeme aj akútne stavy
prisťahovaných za prácou.

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV!

Nájdete nás na
Jeleneckej 41
(v podkroví lekárne)

0918 571 030       valetudoamb@gmail.com
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Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@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 50.000 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 30.000 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 29.000 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 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 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.

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia, 
v ktorom sa v zime skrývali túlavé 
mačky sa ozýva najrôznejší štebot, 
objavujú sa prvé snežienky a bah-
niatka. Viem, je ešte február a jar má 
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť 
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak, 
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú 
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych 
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále 
nenaplnených. Odborníci varujú, že 
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z 
Kremľa“. 

Hoci, aj jeho dych akosi obchá-
dza naše končiny najmä vtedy, keď 
sa rozhoduje o vážnych veciach. 
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš 
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá 
prichádza v zime, môže naozaj napá-
chať veľa škôd. V každom prípade už 
podvečerné prechádzky prestali byť 
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to 
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu 
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne 
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je 
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi 
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno, 
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre 
všetkých, v ktorých driemu takéto a 
im podobné nadpozemské ambície.

Na druhej strane – je dobré vrátiť 
sa k múdrosti predkov, najmä v také 
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej 
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s 
neúspechom a nešťastím. Nemala sa 
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť, 
priasť a tkať. Drotári a iní vandrov-
níci si tiež v tento deň nezačínali 
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré 
sliepka alebo hus zniesla na Mateja 
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich 
mali vyliahnuť nepodarky - matejča-
tá. 

V ten deň znesené vajíčka gazdi-
né radšej zahodili cez plot alebo ich 
dali žobrákom.  No zároveň hospo-
dári a ovocinári považovali Mateja za 
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň 
chodili do sadov a záhrad a snažili sa 
prebudiť ovocné stromy zo zimného 
spánku. Potriasali ich alebo klopali 
na ne varechou. Ak na Mateja bolo 
počuť hlas škovránka, gazdovia už 
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň 
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak 
mrzlo, malo sa dariť pohánke. 

Aj pranostiky pripisujú Matejovi 
dôležitú úlohu. Jeho deň mal zname-
nať koniec zimy a priniesť čerstvý zá-
van jari. Ak bol chotár ešte v bielom 
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť. 
Takže ak máte zimy dosť, 
tešte sa. Matej totiž ľady 
láme. Ale pozor, ak ich 
nenájde, tak ich ešte na-
robí... 

Pekný týždeň!

Že by tu už bola?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Presne pred rokom Slovenskom 
otriasla správa o vražde dvoch mladých 
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako kaž-
dého normálneho človeka. Vedeli sme, 
že mocenské štruktúry v réžii Smeru 
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim 
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju 
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno 
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú 
nejaké hranice – a ich prekročenie sme 
si nedokázali vôbec predstaviť.

Toto sa pred rokom zmenilo. Preto 
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľ-
mi šokovala celé Slovensko. Prvotný 
šok sa postupne pretavil do masových 
protestov, najväčších od roku 1989 - a 
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R. 
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene, 
pretože práve oni dvaja mali najlepšie 
informácie, čo sa v našom štáte deje. 
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi 
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte 
horšie, celé roky Kočnera a jemu po-
dobných kryli cez svojich ľudí v polícii, 
na prokuratúre a dopustili, že najväčší 
gauneri boli beztrestní. Papalášska 
politika „naši ľudia na prvom mieste“ 
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej 
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky od-
vážne odhaľoval. 

Aj preto sú nechutné všetky sna-
hy R. Fica občianske protesty bagate-
lizovať, očierňovať ich organizátorov a 
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože 
Fico síce stratil premiérsky post - ale 

Martina a Ján prišli o to najcennejšie: 
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti. 
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňá-
kom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju 
prekročili. V tejto optike sú všetky Fico-
ve, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove 
boliestky trápne a bezvýznamné. 

Slovensko sa za posledný rok 
veľmi posunulo. No stále tu vládne 
korupcia, nespravodlivosť a šikovní 
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zom-
kli. Aby sme naše Slovensko spoločne 
ubránili proti extrémom a arogancii 
moci.

Najsilnejšia veta minulého roka 
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľ-
ku do srdca dostala celá naša rodina a 
všetci sme tak trochu zomreli.” Nad-
chádzajúce prezidentské voľby sa ko-
najú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je 
v našej kresťanskej kultúre symbolom 
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom 
znovuzrodenia našej spoločnosti je te-
raz v rukách každého z nás.

Takto pred rokom

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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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

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

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY: IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

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

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

Ponúka na predaj:

Hydina Takáč Tešedíkovo
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ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
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spolupracovníka

tel.: 0905 856 056
email:
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Máte problém s kvalitou vody ?
Obráťte sa na nás a my Vám poradíme !

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk
www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 

Kompletná úprava vody
mestskej a studničnej

ČISTENIE - ROZVODOV VODY » BOILEROV » VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Návrh na úpravu vody ZDARMA
ROZBOR VODY » NÁVRH » MONTÁŽ » SERVIS

Odstránenie vápenných usadenín 45
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• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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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
ZADARMO 

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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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

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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Inzercia
0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK
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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY, tel.: 0915 215 406 
»KÚPIM STARÚ MOTORKU, 
DIELY, DOKLADY, tel.: 0940 
969 845

»Predám starší RD v Nitr 
Hrnčiarovciach vo výbor-
nom stave, tel.: 0904 844 
031

»Predám dva 6 á pozem-
ky, rozmer jedného je 22m 
x 28m. V obci M.Kiar 1 km 
od Margita Ilona. Voda, 
plyn,el. sú dostupné. Cena: 
15000 €. Poz. je možné kú-
piť aj spolu 44m x 28m s 
dvoma prístupovými ces-
tami. Cena spolu 28 000 €. 
Pozemok je v súkromnom 
vlastníctve fyzickej osoby, 
tel.: 0918 495 956

»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

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»Kúpim zlaté 1,2,5,10 duká-
ty CSR, CSSR, Rak.-Uhorska a 
iné zlaté a strieborné mince 
a papierové peniaze, tel.: 
0944 120 497 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

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    

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. 
Tentokrát rekordne

» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

Vláda sa mi-
nulý rok roz-
hodla, že zave-
die novú daň z 
potravín. Sú to 
opäť ďalšie penia-
ze, ktoré vyberie 

ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli 
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií, 
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slo-
váci opäť zohnú chrbát.

V hnutí OĽANO sme od začiatku 
hovorili, že tento nápad je zlý a že 
naň doplatia ľudia vo forme zvýše-
ných cien. Čo je ešte horšie, najviac na 
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší, 
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho 
platu na potraviny a veci do domác-
nosti. 

Ministerstvo financií naše slová 
začiatkom februára potvrdilo. Sami 
hovoria, že potraviny v januári zdraže-
li oproti decembru o 3 % a dodávajú, 
že za tretinu tohto nárastu môže daň 
z potravín. Hoci potraviny dražejú v 
januári každý rok, tento rok narástli 
rekordne. Najviac za posledných 13 
rokov. Zdražovanie však neskončilo, 
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť 

nemusia. Ich účtovný rok začína za-
čiatkom marca a tak sa môžeme pri-
praviť, že ceny porastú aj v nich. 

Súčasnej vláde absolútne nezá-
leží na obyčajných ľuďoch, čo jasne 
dokazuje aj tento príklad. Každý rok 
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by 
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom 
a potravinárom, neťahala by peniaze 
od ľudí formou dane z potravín.

Mohla by urobiť to, čo už dlho 
navrhujeme. OĽANO dlhodobo pre-
sadzuje názor, že farmári musia dostať 
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu 
patria. Vláda musí spravodlivo preroz-
deľovať eurodotácie a hlavne nesmie 
buzerovať farmárov a potravinárov 
nezmyselnými povin-
nosťami. 

Keď bude naše 
hnutie súčasťou 
vlády, spravíme zo 
Slovenska úspešnú 
krajinu, v ktorej budú 
ľudia radi žiť. Rov-
nako aj ich deti 
a vnúčatá.

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

o z n a m u j e,
že sa bude konať  dobrovoľná

dražba pod označením: DD 14/2018
DD 14/2018
dňa 21.03.2019 o 11:00 hod. v salóniku  penziónu  ARTIN, so 
sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Nitra, obec Nitra evidované v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. 5325 ako:

- byt č. 1 na 1.p., vchod o. č. 53 nachádzajúci sa v časti bytového domu o. č. 53 
so súp.č. 1040 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 719 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 158 m2, na ul. Janka Kráľa v Nitre
Bytový dom o. č. 53 so súp. č. 1040 postaveného na parcele registra „C“ parc. 
č. 719 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2.
- spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku bytového 
domu o. č. 53 so súp. č. 1040 o veľkosti 6188/24746

 najnižšie podanie:                 
 minimálne prihodenie: 
 dražobná zábezpeka:  

Termín obhliadky:  04.03.2019   -  05.03.2019   o 12:00 hod.
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80.300 EUR 
  1.000 EUR

     5.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.:
0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Nitra.

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

o z n a m u j e,
že sa bude konať  dobrovoľná

dražba pod označením: DD 21/2018
DD 21/2018
dňa 21.03.2019 o 12:00 hod. v salóniku  penziónu  ARTIN, so 
sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Nitra, obec Nitra evidované v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na LV č. 5254 ako:
  
- byt č. 19 na 2.p., vchod o. č. 22 nachádzajúci sa v časti bytového domu o.č.22 
so súp.č. 142 postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1661 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 176 m2, ¸na ul. Wilsonovo nábrežie v Nitre
- spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
8312/260952
- spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1661 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, o veľkosti 8312/260952

 najnižšie podanie:                 
 minimálne prihodenie: 
 dražobná zábezpeka:  

Termín obhliadky:  04.03.2019  -  05.03.2019   o 12:30 hod.
59
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95.000 EUR 
  1.000 EUR

     5.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.:
0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Nitra.

LawService Recovery k.s., správca so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223,
960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravod-
livosti SR pod č. S1731, správca dlžníka Ladislav Žember, nar. 16.12.1973, trvale
bytom Bystrá 11, 949 01 Nitra, oznamuje, že dňa 11.03.2019 o 10:00 hod. sa
na adrese Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zasadacia miestnosť v kancelárii
dražobníka, bude konať 3. kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej sú
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8383, vedenom Okresným úradom
Nitra, katastrálny odbor pre okres Nitra, obec: Nitra, k.ú.: Párovské Háje, a to:

Bližšie informácie poskytuje dražobník telefonicky na čísle: tel. 045/5240200

Najnižšie podanie: 296.800 ,- EUR.
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od 10 990€
Kúp si svoju Ladu na splátky

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk0915 210 030

PROFI AUTO NZ s.r.o. 
Komárňanská cesta 98 

Nové Zámky

Možnosť splácania
5 rokov

alebo na štvrtiny 
s LADA Finance

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025

INZERCIA
0905 400 025
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SLUŽBY

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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Tovar aj rekonštrukciu
je možné zaplatiť
na splátky formou

Quatro splátkového
kalendáru 
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Nitra   0911 711 036        Komjatice     0911 711 887
Nitra 0911 711 886  Vráble  0911 611 924
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LETÁKY
0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »58r.muž 
hľadá partnerku, tel.: 0915 
205 150 »SYMPATICKÁ 54 R. 
HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁ-
MENIE, tel.: 0944 724 181 
»PONÚKAM ÚPRIMNÚ LÁSKU 
NEBUDEŠ 100% ľutovať 0918 
169 176 žene »45 MUŽ HĽA-
DÁ ŽENU DO 50 ROKOV, tel.: 
0907 188 984

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP NR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie 
inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúč-
tuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých zača-
tých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týž-
dňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, 
v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v 
ľubovoľných iných našich novinách, 
NR zameňte za skratku novín, ktorú 
nájdete na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom, 
že sa máme najlepšie za celú históriu 
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa 
najviac za celú históriu Slovenska 
a bežní občania sa majú horšie. 

Je do neba volajúce, že vláda dá 
800,000,000 € za mýtny systém, 
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 € 
za stíhačky, ktoré sú nám nanič. 
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás 
všetkých. Takýchto nezmyselných a 
pre mňa pofi derných výdajov štátu 
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje 
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by 
stačilo na navýšenie dôchodku 
pre každého seniora a invalida o 
100 eur mesačne.

Áno, hovorím to preto, lebo naj-
horšie sa na Slovensku majú dô-
chodci a invalidi. Priemerný dô-
chodok je okolo 450 €, z čoho 230 
ide na prevádzku domu (energie a 
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky, 
60 drogéria (pracie prášky, čistiace 
prostriedky a kozmetika) a dôchod-
ca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú 
3€ denne. Raňajky, obed a večera 
dokopy za 3 €, to je veru „prospe-
rita“.. A to nehovorím o cca 100,000 
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€ 
mesačne. Keď sa stane niečo nepred-
vídateľné (napr.vážna choroba), tak 
si musí dôchodca požičať od rodiny 
alebo od úžerníckych splátkových 
spoločností, lebo banka dôchodcovi 

nepožičia. Aj preto je na Slovensku 
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka 
Kiskovým splátkovým fi rmám, čo je 
pre predstavu taký počet obyvateľov, 
ako žije v meste Pezinok alebo Vra-
nov nad Topľou. Takého máme teraz 
prezidenta, slniečkára, ktorý napá-
chal veľa škody svojim podnikaním a 
ešte viac škody svojím nič nerobením 
v prezidentskom paláci. 

Ak si znovu zvolíte slniečkára 
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pri-
takávača vládnej koalície (Šefčovič), 
nič sa pre vás nezmení.

Ja vám, milí občania, naopak sľu-
bujem, že ako prezident NEDOVO-
LÍM rozkrádanie štátu a budem 
robiť všetko preto, aby ušetrené 
peniaze išli dôchodcom a inva-
lidom. Nieje predsa normálne, že 
niekto celý život tvrdo pracuje a musí 
trieť biedu, pričom politici rozkráda-
jú náš štát.

Som bojovník, ktorý sa riadi prá-
vom a doteraz nikdy neprehral. Ani 
v boji o lepší život dôchodcov nepre-
hrám, lebo vo funkcii musí prezident 
byť prezidentom všetkých občanov.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

byť prezidentom všet
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vysoká
kvalita

rýchle
dodanie

distribúcia

0905 400 025

letáky
katalógy

vizitky
a iné

VIZITKY
0905 400 025

Inzercia
0905 400 025
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základná hrubá mesačná mzda:
837 € +  systém bonusov - VODIČ VZV

   700 € +  systém bonusov - PICKER
doprava ZADARMO

možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

VODIČ VZV - SKLADNÍK

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 25.02.2019 o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7

Viac informácií:

PICKER

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
 

ŠAĽA: pondelok, 26.02.2019 o 09:00, 
Strike Caffé , Štúrova 1

NITRA: každý utorok o 09:00 a štvrtok o 
14:00, budova VBC, Štúrova 22

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

TLAČIAR - STROJMAJSTER

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

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

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

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

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk

51
-0
01
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

15
-0

05
7

∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK
�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 

+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

09
-4

0
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nr@regionpress.sk
0905 400 025

Kontaktujte nás:

BEZ DPH   /
Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -
- OPERÁTOR VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV -
- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -
(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

Ponúkame prácu na pozíciu 

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

- prax v odbore
- vlastné auto výhodou

- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP

- cesta a ubytovanie hradené

- pracovný odev

 

,  alebo 
e-mailom na 

Mzda:
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