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MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 500 domácností

Smutné Slovensko

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0008-1

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

10-0031

www.annastudio.sk

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

KRTKO ZÁHORIE
VÁM VYČISTÍ

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

KRTKOVANIE

0908 420 353

www.upchaty-odpad.sk

igorkrajcir01@gmail.com

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

16-0010

Pred nami je na záver posledného

• upratovanie

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

16-0059

Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu betónu,
dlažby, asfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.

15-0108

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“

ing. kubaška

PRÍPRAVNÝ
ZÁPAS
UTOROK

16-0153

MALACKY, ZÁMOCKÝ PARK

15-0143

18. 6. 2019 o 17 h

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Pozývame Vás na slávnosti folklóru
a dychovej hudby

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

KANALIZÁCIA?

29. 6. 2019

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

od 9:00 hod.

www.cistyodpad.sk
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10-0020

15-0118

NONSTOP
0908 151 982

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

10-0042

UPCHATÝ
ODPAD?

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Dňa 20. 6.
2019 si pripomíname
4. výročie, čo
nás navždy
opustil Ján
Bayer z Perneka. S láskou
a úctou spomína manželka s rodinou.

balkóny

splátky od 149 €

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €
16-0014

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ
VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
0908 469 134

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Stupava

splátky od 98 €

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Dňa 15. 6. 2019 si pripomenieme
15. výročie úmrtia nášho drahého syna
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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

Stredné Slovensko

TOMÁŠA BIELOVIČA

zo Záhorskej Bystrice.
S láskou a úctou spomínajú rodičia,
sestry Andrea, Jana, Martina s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím,
tichú spomienku.

západné Slovensko

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

Návod nájdete na strane 10 dolu.

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom,
už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať, zapáliť
sviečku a ticho spomínať.

Chcete si podať inzerát?

aj diabetické
a mykotické nohy

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Dňa 21. júna
2019 si pripomíname
nedožité 90.
narodeniny
nášho drahého Alojza Lorencoviča
z Malaciek. S láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

» Predám Ford Fiesta 1,6
diesel, rok 2007, dobrý stav, stk 2021, nízka
spotreba, cena 1500, tel.
0903232072 Skalica

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

redakcia:

v pohodlí Vášho
domova

16-0136

Keby sa dal
vrátiť čas,
dotknúť sa
Ťa dlaňou a
počuť Tvoj
hlas. Už sa
však nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v
srdci žiaľ. Dňa 17. 6. 2019
uplynie 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný syn
Peter Kohút zo Záhorskej
Vsi. S láskou spomína celá
rodina. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.

MALACKO

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

63-0054

Dňa 12. 6.
2019 uplynulo 4. výročie úmrtia
našej
milovanej
mamičky, babičky, starenky rybynky a prababky
Kataríny Dufkovej a dňa
24. 7. 2019
uplynie 6 rokov od úmrtia nášho
milovaného
tatka, deda,
starečka a pradeda Pavla
Dufka z Lábu. S láskou a
úctou spomínajú dcéry,
synovia, zaťovia, nevesty,
vnúčatá, pravnúčatá.

Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

031180217 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

SPOMIENKY

UŽ STE TO POČULI?
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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

16-0212

Občianska
riadková
inzercia
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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

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

 
      
                
  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������2�������������������������������������������������������������������
�������������������������������

    

MA19-24 strana -

   

3

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

32-0078

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

ZĽAVA -30%

Vstavané skrine Ondrúš

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

15-0011

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

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

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

16-0195

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

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

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

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

adrian.hurban@centrum.sk

» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
medziposchodí, teplý a slnečný byt, voľný ihneď.Tel.
0905838397
» Dám do prenájmu 1-izb
byt Ma centrum, plne zariadený.Tel. 0944447531
» Ubytujem v Zohore v zariadenej izbe so soc.zariadením.Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu nový
dvojizbový byt na druhom
poschodí v Malackách,
Cesta mládeže 28, byt je
kompletne zariadený a k
bytu je pridelené aj parkovacie miesto, cena nájomného dohodou - podľa
počtu osôb. Volať po 16:00
hod.Tel. 0904056627
» Prenajmem 1,5-izb byt v
Zohore, nájom 330 €/mes,
dlhodobo.Tel. 0944212052

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

16-0016

» Predám 3-izbový byt
na prízemí na ul. 1. mája
v Malackách (vnútroblok oproti Gymnázia).Tel.
0918723764
» Predám 3-izb byt v Ma,
Malé námestie, 3/4 posch.,
77 m2, + 6 m2 loggia smerovaná do vnútrobloku,
pivnica 3 m2, dom po kompletnej rekonštrukcii fasády a strechy, cena 121.900
€.Tel. 0903158851
» Predám veľký 3-i byt
v Rohožníku, zvýšené prízemie, 75 tis €.Tel.
0905525169
» Predám v MA sídl Juh
garsónku, 40 tis €.Tel.
0905525169
» Predám 2-izb byt v Ma
- Juh, 1. posch., 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.Tel.
0948091425
» Predám 3-izb byt 74 m2
na Veľkomoravskej ulici
v Malackách, zrekonštruovaný, zasklený balkón,
murovaná
pivnica.Tel.
0905552695
» Predám 2,5 izb byt - Malacky Juh.Tel. 0908761258

NUTRIFOOD®

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

MALACKY
Nová ul. 39

16-0053

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

16-0035

03

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

10-0008

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

63-0007

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» KÚPIM STARÚ JAWU PERAK 250 350 ZETKU 125
150 JAWA 90 AJ DIELY
0949150398

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

16-0211

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY

Jeep Compass teraz so

zľavou až do výšky 7.700€

Recepcia:
Tel.: +421 2 4929 45 43
E-mail: j.mercakova@motor-car.sk
Predaj automobilov:
Tel.: +421 2 4929 44 03
E-mail: predaj.cjd.tuhovska@motor-car.sk

Otváracie hodiny - predaj / servis
Pondelok - piatok: 07:30 - 19:00
Sobota: 09:00 - 13:00

Servis automobilov:
Tel.: +421 2 4929 44 02
E-mail: servisjeep.ba@motor-car.sk
32-0088

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 11 Bratislava – Zlaté piesky

MA19-24 strana -
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BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
týždňa

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Prenajmem parkovacie
miesto v Malackách na
Ceste mládeže pri dome č.
5889.Tel. 0948091425
» Vymením 3-izb byt v centre Ma za 2-izb byt v centre.Tel. 0908761258

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

» Užívateľ je osoba, ktorá
sa snaží pomocou nezrozumiteľného programu a
poruchového hardwaru
vyriešiť problém, ktorý by
bez počítača neexistoval.

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

» Ak si vložil údaj do pamäti počítača, vlož si ho do
svojej, kam si si ho uložil.

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

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

» Keď netreba rozhodnúť,
treba nerozhodnúť.

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

» redakcia

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

» 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 skúšku.Tel. 0905925991

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Darujeme 3-mesačné
mačiatka, Kostolište č.d.
187.Tel. 0903668021

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

16-0029

» Sú dôležitejšie veci ako
poriadok.

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Frézovanie

komínov

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

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

ZĽAVAEZ
ER

www.rolvex.sk
0905 485 891

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

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

STAVBA
08 STAVBA08

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

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

63-0003

» Predám v Kuchyni SP
2100 m2 a v Rohožníku
SP aj s domčekom.Tel.
0905525169
» Predám stav.pozemok o
výmere 53 árov v Moravskom Sv Jáne určený na
výstavbu rodinných domov , el., voda, kanalizácia
pri pozemku, 15,- EUR/m2,
0908776508
» V.Leváre -Predám stav.
pozemok pri Rudave
21árový cena dohodou
0908414616

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
ŽALÚZIE

15-0004

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

» Čím ďalej sa stala katastrofa, alebo nehoda,
tým viac mŕtvych a zranených je potrebných na to,
aby sa správa stala zaujímavou.

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:

MA19-24 strana -
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32-0033-5

» Predám novostavbu RD
bungalov na pozemku
460 m2 v obci Malé Leváre
(Agátová alej), nie som RK.
Tel. 0917823463
» Predám starší RD v Studienke.Tel. 0904697404
» Predám 4i dvojpodlažný,
dvojgeneračný RD v Brodskom na 16,6 á pozemku,
garáž, prístavba, bazén,
2x studňa, 135.0000,- eur
(zníž. cena), 908776508

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

» Pracovitosť sa ešte len
bude vyplácať, ale lenivosť
sa vypláca teraz.

15-0010

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

EUROOKNÁ A DVERE

Z Murphyho zákonov:

15-0009

» Prenajmem jednu izbu
s balkónom v rodinnom
dome pre ženu za 130 €
/ mesiac, Malacky.Tel.
0908114922
» Dám do prenájmu 1i
domček - Veľké Leváre, bez
detí.Tel. 0919191018

7
BÝVANIE, ZAMESTNANIE
SCHAFY spol. s.r.o.

VYŽÍNACIE PRÁCE
• mulčovanie • kosenie
• rotavátorovanie

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
✆ 0902 182 789

24-0037

75-24

aj rizikových, ARBORISTIKA

8-hod. prac. zmena 6.00 – 14.30 h
Mzda: 1120 €/mesačne brutto
uctaren@schafy.sk, 0903 785 304

16-0218

HĽADÁME PRACOVNÍKA
ZVÁRAČ KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

vítame leto akciami
Vyberte si a kúpte za super ceny
všetko na jednom mieste:
hutnícky • stavebný • spojovací
kanalizačný materiál •
ohybáreň betonárskej ocele

Ak prvú letnú sobotu 22.6.

u nás nakúpite za viac ako 20,- eur, máte
cigánsku pečienku alebo guláš
ak nakúpite nad 150,- eur dostanete k tomu ešte fľašu vína

MA19-24 strana -
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16-0215

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

721190178

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

8
ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

Mediteriánska diéta

DEŤOM
12 DEŤOM 12
» Predám športový zachovalý kočík, cena 50 €.Tel.
0904697404

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

(4,50 EUR/h brutto). Tel.: 0903 730 423

Hľadáme
pani

Do TPP

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

• VODIČ NA ROZVOZ
PRACOVNÍKOV

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0198

Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

upratovačky
na polovičný úväzok.
Vhodné aj pre
dôchodkyne.
Mzda 4,20 €/h brutto

Kontakt: 0948 917 916

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

PRIJMEME

VODIČA
VP sk. D

Buď súčasťou našej
montážnej partie v Bratislave

1600 €
brutto

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

Ponúkaný plat od 1000-1200 €
v závislosti od výkonu

(zámočník, inštalatér, tesár)
• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné
ovládať nemecký jazyk

Osádzanie brán, montáž prístupových
systémov, poštových schránok,
murárske vysprávky
Životopis zaslať na email: marpol@marpol.info

Nástupný plat od

Práca
v Rakúsku

52-0093

Návod nájdete na strane 10 dolu.

• SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

PRIJMEME na brigádu PLAVČÍKA

Vodičský preukaz skup. B nutnosťou !
Chcete si podať inzerát?

Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

Prijmeme do Malaciek operátor výroby (muži a ženy) a vodičov na VZV

10-0124

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu murársku, maliarsku, úprava
terénu, vývoz odpadu.Tel.
0910301533
» Doučím nemčinu študentov aj pracujúcich, Malacky.Tel. 0904264465

• POMOCNÁ SILA
DO KUCHYNE / BAGETÁRKA

Práca na TPP. Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 2-zmenná prevádzka
(ranná, poobedná, víkendy voľné), bez dopravy. Požadujeme: zodpovedný prístup k práci.
Operátor výroby - plat: mes. 717,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok
na čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 732,- €/brutto + variabilná zložka brutto 62,- €/brutto.
Vodič VZV - plat: mes. 856,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu nadčas,
za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok na
čistiace OOPP, po skúšobnej dobe + bonus 73,- €/brutto

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

PONUKA PRÁCE

13

» Hľadám pani na upratovanie rodinného domu
v Zohore.Tel. 0905705462

• OBSLUHA - POKLADNÍK

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

MA19-24 strana -
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15-0025

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim staré knihy, mince, bankovky, odznaky,
pohľadnice a rôzne starožitnosti. Tel.: 0903 753 758

Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

16-0125

11

• KUCHÁR/KA

16-0172

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Z historického hľadiska skladba stra- ktorých druhov rýb a morských plodov.
• Strava má súčasne preventívny
vy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava účinok pred vznikom rakoviny až
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
• Priaznivý vplyv má aj na kompenvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa• Napomáha správnej funkcii nernieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených demencie, Parkinsonovej a Alzheimetukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najviac, lebo:
zdravšími stravovací• Chráni pred srdcovocievnymi mi spôsobmi.
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
• Pomáha pri udržaní hmotnosti, aj
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

16-0036

» Predám mäsové kurčatá
4 - 8-týž na dokŕmenie,
živé na zabitie 1,90 € / kg
a očistené 2,90 € / kg, M.
Cauner, Kostolište 152, 0911
206 783.Tel. 0908151966
» Predám volieru pre vtáky
rozdelenú na 2 časti, s rozmermi bez nožičiek v 150 š
150 h 50 cm, komplet zariadenú, treba vidieť, cena
150 €, Ma.Tel. 0907585736
» Predám anjelské trúby
(durmany) - rôzne farby a
čínske ruže - rôzne farby.
Tel. 0265968232
» Predám pšenicu.Tel.
0905794318
» Predám klietku pre exoty. V-62cm, š-50cm, d-164cm. Dvierka-2x. Cena
40eur. Tel.0910162463.
» Predám tritikal, Plavecký
Štvrtok. Tel. 0915142127

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu na nepretržitú
prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

45-0008

Občianska
riadková
inzercia

10-0001

9
ZAMESTNANIE
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ACN / ZAMESTNANIE

Žime s Bibliou
hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
Vďaka pomoci dobrodin- c o v
pápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
ako 51 miliónov Biblií
pre deti v 189 rečiach
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org

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

0905 387 063

TPP - zastupovanie počas
dlhodobej PN
Požiadavky: základy práce s PC
Mzda: základná 800 € + odmena
od 0 – 100 €
Firemné benefity: stravné lístky
aj počas dovolenky, práca
na jednu zmenu
Kontakt: 0940 631 935,
hegyiova@tekosmalacky.sk

Hľadáme
nových
kolegov

VODIČ

Požiadavky: vodičský preukaz
skupiny C
Mzda: základná 900 €
+ odmena od 0 – 300 €
Firemné benefity: stravné lístky
aj počas dovolenky, práca
na jednu zmenu
Kontakt: 0940 631 933,
holubek@tekosmalacky.sk

duchovný asistent ACN

SEZAKO Trnava, s.r.o.

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru

HĽADÁ
ZAMESTNANCA NA OBSLUHU
MALEJ ČOV V MALACKÁCH

PRACOVNÍKA, PRACOVNÍČKU
DO PREDAJNE SKLENÁRSTVA
A RÁMOVANIA v Malackách

Mzda v hrubom 900,00 €

Mzda 530 € brutto + variabilná zložka

0903 345 628 | ondrejkova@sezako.sk

Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto
na pracovnú pozíciu

Viac info: 0901 722 103 , 0905 718 704

Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

INFORMÁTOR - VRÁTNIK

Manipulant VZV - Skladník

Predpokladaný deň nástupu do práce: od 26. 8. 2019
Pracovný úväzok: 100%
Mzda: 500 - 650 EUR (brutto)
Požiadavky:
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
pracovitosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu
katarina.rakarova@gmail.com do 28. júna 2019.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Katarína Rakárová, 0905 770 842

10-0125

PRACOVNÍČKA
» www.acn-slovensko.sk
NA OBSLUHU VÁHY

51-0032

Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489

15-0027

Chcete si
podať
inzerát?

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:

16-0203

INZERCIA

Termín nástupu: ihneď
Miesto výkonu: Ikea Components Malacky
Platové podmienky: 5,74 €/hod.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykládka, nakládka kamiónov • Obsluha VZV
• Vizuálna kontrola obalov • Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov •
Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a výrobnej haly • Práca so skenerom •
Zásobovanie montážnej linky komponentmi.
Požiadavky na zamestnanca: Základné vzdelanie • Obsluha vysokozdvižného vozíka.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Mzda od 856 EUR + variabilná zložka
po skúšobnej dobe 73 EUR.
Zamestnanecké výhody, benefity: Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti •
Bonusový systém • Príspevok na dopravu, dochádzkový bonus, príspevok na čistenie
oblečenia • Sociálny program • Pravidelné platové navýšenie.
Miesto práce: Továrenská 15, 901 01 Malacky. Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď.
Budeme kontaktovať iba vyhovujúcich uchádzačov.
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie:
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.
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16-0208

TEL.: 0915 973 937

PRACOVNÍKOV VZV

10-0114

PRIJMEM MURÁRA
A ZÁMOČNÍKA NA ŽL

prijme na dohodu

» P. Martin Mária Barta

16-0034

„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“

10-0001
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

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

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
800 - 1000 EUR/
�
��
������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
��
��
��
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
(príjem tovar
delanie
vz
é
lsk
ko
oš
nutné stred
tto
900 - 1100 EUR/ne
.sk
er
kt
www.konstru

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

300

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

Tel.:

kachle

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Č. 24 / 14. JÚN 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 500 domácností

Povieme vám,
akú vodu pijete
Štvrtok

Záhorácka 54/20
Malacky

27. 6. 2019

Prineste si vlastnú vodu na test

16-0217

(oproti Floriánovi)
tel.: 0915 726 087

od 18.00 do 21.00 h

Predaj mäsa

AKCIA

a domácich výrobkov

od utorka 18. 6. 2019

× KURACIE PRSIA
klobásky, jaternice, údené mäso,
4,99 € 3,99 €
bravčová masť, slanina, oškvarky...
× BRAVÈOVÝ BOK
Bernolákova 3, Malacky
S KOSŤOU
(sídlisko Domky)
3,99 € 3,29 €

MALACKY A SOLOŠNICA 0915 101 031

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

15-0136

VŠETKY
PLEMENÁ

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE

16-0001

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

MAzel19-24 strana -1

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

10-0043

STRIHANIE PSOV 9 €

51-0001

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

10-0018

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

16-0202

NA

GRIL
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BÝVANIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

PLASTOVÉ OKNÁ

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

InzercIa

DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

15-0002

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm

KONSAD s.r.o.

0917 850 155
danobacek@gmail.com

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny
~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
bývalé kasárne
Továre
nská u
~ VODNÉ PRVKY
l.
(POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

fasádne
lešenie
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

INZERCIA

CHUDÍK -

0905 859 679

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

4i RD v Záhorskej Vsi
114 0ho0da0 €

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

+ do

Stredné Slovensko
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
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Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

0907 721 667, Malacky

» ÚP 108,56 m2 na dvoch podlažiach
» pozemok 308 m2 (všetky IS)
» holodom
» oplotenie pozemku
» dom je na Stupavskej ulici smer Vysoká
pri Morave a Stupava
» možnosť dokončenia do štandardu po dohode
» materiál: tehla, okná sú 3-sklo, príprava
na klimatizáciu, elektroinštalácia, podlahové
kúrenie, kotol na plyn, príprava na alarm
» dobré susedské vzťahy
» možnosť hypotekárneho úveru
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
Martin Strnád
+421 907 069 701

10-0127

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

16-0107

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
bytov
» zatepľovanie
domov
» obklady,
dlažby
» montáž
sadrokartónov
15-0004

datom@datom.sk, www.datom.sk

16-0087

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0047

redakcia:

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

16-0021

MALACKO

3
SLUŽBY
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

16-0145

15-0144

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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OD

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

0918 500 492

20EU2R

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v
regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

OD

900

v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

1500

2400

-61%

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepšovať život ľudí na Slovensk
Slovensku.

1600

Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

AKCIA

1600

Stačilo už cirkusov

1600
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POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

SME PRVÁ FIRMA,

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €
CELKOVÉ CENY

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

339 €

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly, ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory

389 €

41-0017

499 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY
• ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

BEZ DEMONTÁŽE

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 !
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63-0006

15-0039

INŠTALMONT IN s. r. o., Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

5
BÝVANIE

NÁBYTOK ŠČEPÁNEK

VÝPREDAJ NÁBYTKU
ROSNIČKA

• drevené lišty, laty, hranolky, dosky, prahy
• kuchynské pracovné dosky, drevotriesky, sololit
• nábytkové kovanie a úchytky
• predaj náradia a nástrojov Extol

EKOPALIVÁ

POŽIČOVŇA

stavebnej mechanizácie a náradia
• búracie kladivá, vibračné dosky
• elektrocentrály, odvlhčovače, lešenie
tel.: 0905 857 321

BAZÁR
Z technických príčin dočasne zatvorený.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY DO 30.6.2019

info: www.lestn.sk

• kvalitné ekobrikety valcové aj tehlové • z mäkkých aj tvrdých drevín • ekopelety 6mm, triesky a podpaľovače

• Výpredaj skladových zásob k okamžitému odberu
• Postele, sedačky, skrine, komody, stoly, stoličky...
• Pri nákupe nad 500 EUR doprava do 10 km zdarma

PEZINSKÁ
LEN
TOVÁRENSKÁ

Všetky prevádzky na jednej adrese: Dielenská 14A, 901 01 Malacky, Po-Pia 8:30-17:30, So 8:30-12:00
0907 795 106, 0905 517 986, 034/ 772 66 54, dscepanek@gmail.com, www.nabytokabazar.sk

DIELENSKÁ 14A

PEPSI-COLA

16-0216

NÁ

SKÁ

RAŽ

DIE

NÁD

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

FUNKCIE:

829,-

2,5 kW
R DESIGN

3,5 kW
R DESIGN

499,549,-

VŠETKO SKLADOM

s.r.o.

ZABEZPEÈUJEME
MONTÁŽE
A OBHLIADKY

Malacky, Pezinská 11 (oproti STAVMAT)
tel.: 0918 713 156, 0918 544 730
e-mail: interierchp@gmail.com

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY
MAzel19-24 strana -5

10-0126

5,0 kW
V DESIGN

• CHLADENIE
• KÚRENIE
• VENTILOVANIE
• ODVLHÈOVANIE
• IONIZÁTOR
• WIFI READY

AKCIA

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

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

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

KAMENÁRSTVO Janko

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

JARNÉ ZĽAVY

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Robíme
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
najlacnejšie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie Bez zálohy
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma
Záruka
www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959
15 rokov

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

• 1-hrob od 990 €
LETNÁ • 2-hrob od 1300 €
AKCIA všetky

ZĽAVA:

kamenárske
práce

• dôchodcovia
• ZŤP

0917 466 250

16-0183

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

IDM Car, spol. s r. o.
ponúka na predaj
ý
zo svojich nadmerných
zásob

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarstvo-jablonove.sk

15-0021

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

» strešné nosiče
» ťažné zariadenia
CENA DOHODOU
» hliníkové disky
» letné a zimné pneu
» zabezpečovacie zariadenia Construct
na vozidlá značiek Renault, Dacia, Hyundai a Opel

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
acích
zariadení

www.melltrading.sk // 0907 154 850

16-0211

MELL Trading s.r.o.
budova APOLYS
Jánošíkova 1606/4, Malackyy

IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY
tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099
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15-0020

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

16-0011

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

15-0088

1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

16-0034

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

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

www.kamenarstvo-bocan.sk
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• BÚRACIE PRÁCE
• IZOLÁCIE STRIECH
• REKONŠTRUKCIE BYTOV
A RODINNÝCH DOMOV

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ

52-0098

Info: 0903 305 498

KLIMATIZÁCIA

AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací
Robotická
výkon 86 m/s.kosačka

SILA PRE PERFEKTNÉ
VÝSLEDKY
HUSQVARNA
AUTOMOWER
310
JARNÁ AUTOMOWER®
365 €

16-0060

www.klimatizacia.info
www.kia.sk

Akciová
cena:väčších
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie
Bežnáveľké
cena:plochy
389 €
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne

AKCIA

s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

CELOROČNE NÍZKA CENA

Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
Reťazová
HUSQVARNA
445 4,3 kg, fúkací
■
Objem valcapíla
25,4 cm³,
výkon 0,9 kW, hmotnosť
Výkonná
86 druhej
m/s. generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov,
výkonpíla
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
Akciová
cena:
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má
výklopné
viečka nádrží.
Bežnáúroveň
cena: emisií.
389 €
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú

1 300 €

NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO

365 €

Výkon 2,1 kW, kosačka
dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Robotická
a reťaze 4,9 kg
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

■

395 €

Akciová
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy
1600cena:
m². Kosačka je
Bežná cena:
435 €
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou
sledovanie
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym
Navštívte
predajňu:
farebnýmnašu
krytom
kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

CELOROČNE NÍZKA CENA

2 399 €

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

Ceny sú iba
odporúčané
vrátanepre
DPH.všestranné
Akcia platí použitie
do 5. 6. 2019.
Výkonná
píla
druhej generácie
pre zákazníkov,
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
ktorí
ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
zabez
štartovaciu
šnúru, má upozornenia.
pomalšom
výklopné viečka
nádrží.
špeciﬁ
káciuzatiahnutí
a vybavenie
predchádzajúceho
Husqvarna
X-Torq® znamená
nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
Motor
je
registrovaná
ochranná známka.
Copyright
Všetky
práva vyhradené.
■
Výkon ©
2,12019
kW, Husqvarna
dĺžka lištyAB
15"(publ).
(38 cm),
hmotnosť
bez lišty
a reťaze 4,9 kg

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.

395 €
KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 €
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
AkciováHusqvarna
cena: neustále
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť
Bežná
cena:
435 €
zmeniť
dizajn,
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
© 2019
Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
Copyrightnašu
Navštívte
predajňu:

30䝖/䜋;䜋36,"
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Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

MAzel19-24 strana -7

15-0003

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

15-0071

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

YI
KUV
OVOVTNIN
NRA
EJ OB
15-0054

ZD

MAzel19-24 strana -8

