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STRECHY

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Jednoduché a podvojné
účtovníctvo
Mzdy a personalistika
Daňové priznania

PREPICHY
POD CESTY

87-0009

Ing. Peter PURDEŠ
Prof. Hlaváča 40, Michalovce
0904 157 135 purdes@slovanet.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0008

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA
698€
s montážou
odaj698
Eur dvere
s montážou
AKCIA
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

87-0006

tel.: 0915 880 808

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
Elegant
orech

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

Nakupujte priamo od výrobcu.

bezpečnostné dvere

62-0004

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

87-0001

87-0004

Ponuky a zameranie ZDARMA.

OPRAVY A SERVIS

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

786%29

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
87-0003

PRÁCE

Návratnosť
2-3 roky!!!

JANUÁROVÝ VÝPREDAJ
POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

>%(2

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

0905 308 280

46)Ï8%.8)7-

031190175

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

Týždenne do 29 620 domácností

a

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce

Tržnica Michalovce 1. Poschodie tel.è. 0918 404 681

85_0025

Osušiek
Obrusov

Z¼A
%
50

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

66-0006-1

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca

NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA
Pre
daj
Oblieèok
VY
Uterákov

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

t

87-0105

INZERCIA

s

62-0005

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Marianna Sovjaková 0907 895 864

a

architektúra
0905 870 352
statika stavieb
0907 942 496
pod jednou strechou
Gorkého 11, MI, 3. p.

Redakcia:

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

r

Najčítanejšie regionálne noviny

66-0013

riadková inzercia / služby, zdravie

2

     

Trebišov

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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
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52-0002

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

vtipy / POLITICKÁ INZERCIA, služby

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

+,+,+".9"&%"<+%(.(21&'3+
'"%%(*(!.*B"!)(%","$(.
(#.-#B(*1B+,#9",((*
%(.'+$(1&'-)(,*-#$(+(A
'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému
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ODPADOVÝCH POTRUBÍ
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Návod na lepšie
Slovensko

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.
Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.
Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.
Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.
Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Poviem vám, prečo som
nenavrhol zvýšiť dane

Hlasovací preukaz je nevyhnutnosť
Parlamentné voľby sa uskutočnia 29.
februára. V tom čase majú tri slovenské kraje prázdniny a ďalšie dva na
ne nastupujú. Dve tretiny voličov tak
môžu byť v pohybe či inde ako v mieste trvalého bydliska.
Možno to bola náhoda, možno to
bol zámer. V každom prípade, každý,
komu ide o zmenu, by sa na to vopred
mal pripraviť a včas si vybaviť voličský
(hlasovací) preukaz. S ním potom možno
voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti
kdekoľvek na Slovensku za stanovených
podmienok a tie sú takéto.
Občan Slovenskej republiky môže
požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt)
o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo
svojho trvalého bydliska:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred

dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných
dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací
preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako
obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť
osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.
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Sociálne balíčky, nepremyslené zásahy do daňového systému a napriek dobrým časom neplánovane vysoký schodok štátneho rozpočtu. Okrem toho
zvyšovanie cien energii či potravín. Aj to je sumár
konca roka 2019, kedy bola väčšina samospráv
nútená zvyšovať dane a aj poplatky za odpad.
Ako starosta malej obce som stal pred rozhodnutím, či prísť s návrhom zvyšovania daní a poplatkov
alebo ponechať súčasný stav. Prečo by však za zlé
rozhodnutia vlády a ich nehospodárneho správania mali, doslova, opäť platiť občania?
Z toho dôvodu som sa rozhodol nenavrhnúť zvyšovanie daní a poplatkov a nájsť rezervy „doma“.
Som rád, že aj poslanci môj názor prijali. A nie len
to, dobré časy sme využili na splatenie časti dlhu
z predošlého obdobia. Napriek týmto krokom máme
financie na nové investície, ktoré v obci plánujeme.
Najprv treba začať doma. Zastaviť plytvanie,
korupciu, navrhnúť komplexné riešenia, reformy a správne využívať
dobré časy. Som presvedčený, že
presne takto bude strana SaS postupovať vo vláde, pretože máme
program, poctivých ľudí a vieme,
ako zo Slovenska urobiť krajinu, kde sa oplatí pracovať,
podnikať a žiť.

Juraj Jevin

starosta obce Pusté Čemerné

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

splátky od 238 €

NOVOROČNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

IENKY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

ŽENY aj PÁRY
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85_0019

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

0*0à£à0ȗ(/,*+ǳà*,+1ǳȅ+à0-,),ȴ+,0ʈ à 0 à
-/Ȏ'*ßà",à1--à-/!,3+Ȏ(,3à
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Turnusová
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,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Kontrolór kvality/ ČR
Prijímame OPATROVATELKY do Rakúska
a Nemecka na TPP

63-0012

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

85_0023

0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás
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zimné záhrady
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Tento štát
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SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
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ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
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V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR
QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár
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Najčítanejšie regionálne noviny

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, či neulahodil vášmu vkusu,
prípadne nemá správnu veľkosť
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho
výmenu či vrátenie. To či uspejete,
však záleží na dobrej vôli predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček im vymenia za iný tovar, prípadne
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to
však ich zákonná povinnosť, pretože
sa v uvedených prípadoch jedná o bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v
takzvanom kamennom obchode prevádzkarni. Ak predávajúci takúto
možnosť, prípadne možnosť výmeny
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi
ponúka, činí tak nad rámec svojich
povinností. Nárok na bezdôvodné
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je
právne vymáhateľný. Zaplatením za
tovar v kamennom obchode sa spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v
kamennom obchode. „To znamená, ak
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo
sa niekomu nepáčil, respektíve bol nevhodný, či duplicitný, predávajúci nie je
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred

Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste
istí veľkosťou či inými parametrami tovaru, je lepšie sa o jeho možnej výmene dohodnúť s predávajúcim skôr ako
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z
minulých období, že niektorí predávajúci, predovšetkým obchodné reťazce,
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe,
tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, prevezmú späť a
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň však dodáva, že kúpou tovaru, teda
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza
jeho vlastnícke právo z predávajúceho
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob
prepravy výrobku. Máte tiež právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré
vám vznikli v súvislosti s uplatnením
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe

Nezabudnite, že pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
vám bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vám
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
predávajúci je povinný doručiť vám
potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
nenia. Lehota na vybavenie reklamácie
začína plynúť dňom nasledujúcom po
dni, kedy bola reklamácia uplatnená.
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

Zákonný nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad
v internetovom obchode. Vtedy máte
povinnosť uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
„Po doručení oznámenia o odstúpení
od zmluvy je predávajúci povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklaLehotu na vybavenie
reklamácie nie je možné predĺžiť máciu nemožno zamietnuť. Náklady
Predávajúci je povinný vybaviť rekla- odborného posúdenia ako aj všetky
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat- ostatné súvisiace účelne vynaložené

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.
foto autor Mediamodifier pixabay
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Nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

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

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

7

32-0079

michalovsko
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zdravie / služby
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V posledných prieskumoch
JPWVKG1ė#01TCUVKG-CzFÙ
X½w JNCU \PCOGP½ XÀêwKW P½FGL PC \OGPW 0GFCLOG UC
\PGEJWVKĹ C \CUVTCwKĹ 5RTCXQFNKXÅ DG\RGêPÅ C ĘWFUMÅ
5NQXGPUMQ RTG P½U XwGVMÙEJ
LGTG½NP[EKGĘ-GìX[VTX½OG
URQNQêPGJQFQUKCJPGOG

ëCMWLGOG\CXCwW
RQFRQTW

5,1 %
JÚN

6,8 %

8%

SEPTEMBER DECEMBER

zdroj: agentúra Focus
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Sme najaktívnejšie
hnutie!
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