Č. 5 / 31. JANUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

MALACKO
KANALIZÁCIA?

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

KANALIZÁCIE

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

OBJEDNÁVKY NOSNÍC DOMINANT

031190175

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

VÝPREDAJ
OKULIAROVÉ
RÁMY

www.annastudio.sk

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

PÁNSKA KONFEKCIA

ZĽAVA

• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabáty • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

/panska konfekcia malacky

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

16-0021

www.oftalens.sk

10-0017

20%
až
50%

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

52-0009-1

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)
SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

ing. kubaška

NON STOP

51-0004

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

10-0018

OČNÁ OPTIKA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ ZDARMA!

10-0014

16-0030

www.cistyodpad.sk

ČISTENIE ZADNÚ
STRANU

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

NONSTOP
0908 151 982

PREČÍTAJTE SI

10-0038

VÝVOZ ŽÚMP

www.krtkozahorie.sk

KRTKOVANIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

UPCHATÝ
ODPAD?

KANALIZÁCIE

0915 879 349

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

10-0031

ČISTENIE

Týždenne do 27 450 domácností

16-0003
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Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Akčná ponuka

platná od 5. 2. do 3. 3. 2020

REFERENT VÝSTAVBY A DOPRAVY

SPOMIENKY

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo
s vďakou dnes
Ti môžeme dať
hrsť krásnych
kvetov na pozdrav a potom už
len spomínať. Dňa 2. 2. 2020
si pripomíname nedožité 87.
narodeniny našej milovanej
mamičky a babičky Márie
Hrúzovej z Malaciek. S láskou
v srdciach spomínajú synovia,
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.
Stále je ťažko
a smutno nám
všetkým, nič už
nie je také, aké
bolo predtým.
Všade okolo
chýba aj po roku Tvoj hlas, mal
si rád život, my Teba a Ty nás.
Dňa 4. 2. 2020 uplynie 1 rok, čo
nás navždy opustil náš drahý Peter Cárach z Malaciek. S
láskou a úctou spomína manželka Mária a synovia Peter a
Marek. Spomínajte s nami.

Pečieme chlieb

Zostavte si sadu
podľa ľubovôle

forma na chlieb

11,49

sprej na pečenie
- olivový
olej

6,59

4,99

ošatka s textilom

7,49

ratanové ošatky

sv. Valentín

ZĽAVA

od 2,19
25%

sada
sa
hrnčekov
h
- 2 ks

od 5,59
Domáce potreby
t b DOBRÝ N
NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

16-0062

Dňa 28.1.2020
uplynuli dva
roky, čo nás
navždy opustil
náš milovaný
otec, dedo a
pradedo Milan Hollý z Gajar.
S láskou spomína najbližšia
rodina. Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu tichú
spomienku.

Čas
plynie,
smútok zostáva, tá strata v
srdci bolieť neprestáva... Dňa
2. februára si
pripomíname 4. smutné výročie úmrtia nášho milovaného
Radovana Ružu. S láskou a
úctou spomínajú manželka
Andrea, dcéry Simonka a Natálka, otec a brat s rodinou a
ostatná rodina.
Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v
našich srdciach
budeš navždy
žiť. Dňa 3. februára uplynie 1 rok, čo nás navždy opustila mama, svokra,
starenka Mária Červenková z
Malých Levár. S láskou spomínajú synovia, nevesty a vnuci,
vnučky s rodinami.

16-0056

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava – Záhorská
Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu
neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
cestného hospodárstva – rozhodovacia činnosť špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie III.a IV. triedy a
účelové komunikácie,
- príprava rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu
vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a
účelových komunikácií:
» povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií
» povoľovanie uzávierky
» rozkopávkové rozhodnutia
» rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska
» rozhodovanie o pripájaní miestnych komunikácií na susedné
nehnuteľnosti
» vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách
- príprava návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým
stavbám,
- vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií
na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti,
- správa inžinierskych sietí na území MČ
- zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve, projektovej
dokumentácie a jej schvaľovanie pre potreby zamestnávateľa vlastníka stavby,
- kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie a
výkazov výmer,
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie, administratívne
činnosti pri príprave stavieb, stavebný dohľad
Platové podmienky: funkčný plat je určený v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské
vzdelanie technického smeru alebo v oblasti stavebníctva.
Iné kritériá a požiadavky:
- minimálne 3 roky praxe v oblasti
- znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť všeobecne záväzných
predpisov týkajúcich sa stavebníctva
- občianska bezúhonnosť
- znalosť legislatívy v oblasti
- znalosť práce s PC
- samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
- vodičský preukaz skupiny B
Zamestnanecké výhody:
- pracovný čas 37,5 hod.
- 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača.
- Podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov.
- Kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
- Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4
Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Miesto a termín podania žiadosti: Žiadosť s priloženými
požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Miestny
úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843
57 Bratislava do termínu 29.2.2020.

16-0063
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PREDAJ MÄSA
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AKCIA

od utorka 4. 2. 2020

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy 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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

900

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

20EU2R

AKCIA

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

PRE VE¼KÝ
ZÁUJEM AKCIA
POKRAÈUJE
DO KONCA
FEBRUÁRA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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16-0055

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

10-0044

Bernolákova 3, Malacky (sídlisko Domky)
Objednávky: 0917 102 395, 0915 778 455
Pon: zatv.., Ut - Pia: 8.00 - 18.00, So: 7.30 - 12.00, Ne: zatv.

10-0043

Kuracie štvrte chladené
2,80 € 1,99 €
Bravčový bok s kosťou
4,90 € 4,49 €

01 AUTO-MOTO / predaj
01

AUTO-MOTO - PREDAJ

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.
Tel. 0903416726
03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám veľký 3-izb byt na
prízemí, + špajza, čiastočne zrekonštruovaný, Ma, ul.
1. mája (vnútroblok oproti
gymnáziu), tichá lokalita.Tel.
0918723764
» Predám 3-izb byt Ma centrum.Tel. 0908761258
04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 2-izb byt v RD v
Ma, v tesnej blízkosti Zámockého parku, kompletne zariadený, + 1 parkovacie miesto,
cena 550 €/mesačne.Tel.
0903140594
» Dám do prenájmu 3-izb zariadený byt na Malom nám. v
Malackách.Tel. 0905657710
» Prenajmem v RD v Zohore zariadenú izbu.Tel. 0903361804
» Poskytnem ubyt.v RD v Ma.
Tel. 0910418101
» Prenajmem malý byt s balkónom, vhodný a upravený pre 3
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Mária Vinceková

kontakt: 0948

dožíva jubilejných 80 rokov.

Všetko najlepšie k 80-tim narodeninám Ti želajú dcéra
ra Maja
s manželom Pavlom, syn Lojzo s manželkou Vierkou, vnuk Richard
s manželkou Silviou,vnučka Dominika s manželom Alvinom, vnuk
Tomáš s manželkou Katkou, vnučka Radka s manželom Jožkom,
bozkávajú pravnúčatá Timka, Alinko, Laurinka a Sofinka.

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

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

BYTOVÉ DOPLNKY
DARČEKY • KVETY
Rozširujeme
sortiment

808 019

67-0003

STROJOVÉ OMIETKY
Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje, že
stavebné pozemky
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5800, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5803, druh pozemku Orná pôda vo výmere 709 m2,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5818, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5819, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5820, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2,
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 2161, sú určené na
odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov priamym predajom najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení nehorších právnych predpisov,
tj. minimálne za cenu 35,23 €/m2
Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
nehorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na
doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného
majetku obce
do 24.02.2020, osobne alebo poštou, do podateľne
obecného úradu v Plaveckom Mikuláši

A
DONÁŠKV
O
T
E
V
K
ZDARMA
ch

v Malacká
živé kvety
ikebany
gratulačné a smútočné kytice
smútočné vence, žardiniery
darčekové koše
dekorácie

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej
forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký
Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň
doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného úradu v
Plaveckom Mikuláši)

Sylvie, s.r.o. / Záhorácka 15/B, Malacky / tel.: 0908 761 258

Podmienky priameho predaja sú zverejnené
a) Na úradnej tabuli obce od 28.01.2020
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš:
www.plaveckymikulas.sk

16-0060

V láske sme
žili, radi sme
sa mali. Prišla
chvíľa, keď sa
Tvoje očká navždy zatvorili.
7. februára si pripomenieme
nedožitých 81 rokov Marcelky
Dávidovej rod. Mikuličovej z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína manžel Emil a celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

V týchto dňoch sa naša
mamka,stará mama a starká

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• 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:
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32-0021-1

Slza v oku, v
srdci žiaľ, čo
drahé
nám
bolo,
osud
vzal. Odišiel si
nám všetkým,
ktorí Ťa radi mali, odišiel si
bez toho, aby nám Tvoje ústa
Zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí, zabudnúť nedovolí.
Spomienkou si dňa 31. 1. 2020
pripomíname 12. výročie, kedy
nás navždy opustil náš drahý
tatko, dedo, svokor Jozef Binčík zo Záhorskej Vsi. S veľkou
láskou spomínajú dcéry Anička a Gabika, vnučky Lucka a
Petruška a zať Roman. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Kvetov plnú náruč k Tvojmu sviatku chceme Ti dať,
veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky k tomu priať.

16-0038

Dňa 6. 2. 2020
si pripomenieme nedožitých
70 rokov pani
Ľudmily Rozborovej rod.
Kučerovej. S láskou spomína
manžel Milan s celou rodinou.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
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SLUŽBY

10-0007
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SLUŽBY

5

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

16-0007

Novinkyv predaji

10-0015

MALACKO
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SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Občianska
riadková
inzercia
nájomníkov.Tel. 0918103138
» Prenajmem 2-izb byt v Ma
blízko centra, zariadený.Tel.
0907318571
» Prenajmem 1-izb byt novostavba, Ma centrum.Tel.
0908761258
» Lacno dáme do prenájmu
väčšiu zariadenú garsónku.Tel.
0908195071

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám 3i rod. dom
100m2 v Sološnici. 105 tis, tel
0908250591.Tel. 0908250591
06 POZEMKY
POZEMKY
- PREDAJ/ predaj
06
07 REALITY
REALITY
- INÉ 07/ iné
» Kúpim ornú pôdu na poľnohospodárske účely v okolí
Senca, Pezinku, Malaciek.Tel.
0918479756
08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám a beriem objednávky
na 9-týždňové nosnice Dominant.Tel. 0904323771
» Predám kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel. 0905695828
» Poskytnem do užívania polovicu záhrady (2 á) Malacky Prídavky.Tel. 0918783910
» Kúpim konštrukciu kovovú
na fóliovník cca 4 x 3 m.Tel.
0905387063
» Predám zemiaky na uskladnenie ružové, žlté, 25 kg balenie, cena 0,60 € / ks.Tel.
0915957746

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

NA PRENÁJOM

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

HALA 600 m

2

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA 250 m2

9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

HALY

600 m2
250 m2

CESTA MLÁDEŽE

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám váľandu s bočným
čelom a úložným priestorom,
cena 20 €.Tel. 0903158851
» Predám lacno kombinovaný
šporák.Tel. 0907318571

Najčítanejšie regionálne noviny

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

Na cestách bude menej kolón,
ak vodičom ponúkneme
alternatívu

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960
10-0003

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Čoraz viac ľudí sa sťažuje na zhoršujúcu sa situáciu na cestách. Dopravné kolóny i znečistené
ovzdušie, to sa žiaľ stáva každodennou realitou
po celom Slovensku. Preto sa snažíme motivovať ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy, ktorá je efektívnejšia aj ekologickejšia ako tá
automobilová.
Bratislavská župa ponúka cestujúcim možnosť
cestovať v rámci kraja na jeden lístok. Presadnúť
z áut do vlakov alebo autobusov pomáhajú aj
záchytné parkoviská. V uplynulom roku sme v
našom kraji otvorili štyri záchytné parkoviská,
tento rok pribudnú ďalšie štyri. Samosprávny
kraj tiež koordinuje výstavbu cyklotrás, ktoré
slúžia nielen na oddych, ale aj na dochádzanie
za prácou alebo do školy.
K zlepšeniu dopravnej situácie v regióne určite pomohla aj podpora železničnej dopravy. Do
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji vstúpil štvrtý dopravca –
RegioJet. V rámci vlakovej dopravy
pribudlo až 56 nových spojov na
linkách z Trnavy a zo Senca do
Bratislavy. Taktiež sa zaviedli nové
taktové cestovné poriadky. To všetko na jeden cestovný lístok.

16-0001

Juraj Droba
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ŠKOLA

MALACKO
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Baví ťa

technika?
študuj – praxuj – zarábaj
Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

Praktické vyučovanie tvorí 70%, teoretické 30%.
Praktické vyučovanie prebieha v tréningovej hale
Duálnej akadémie a u zamestnávateľa, kde sa žiaci
naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.
Bezplatné štúdium s podnikovým štipendiom
a s odmenu za produktívnu prácu.

Ponúkame
odbory v oblasti:

» Strojárstvo
» Informatika
» Elektrotechnika
» Automechanika
» Autoelektronika

Príspevok na ubytovanie v internáte alebo príspevok na cestovanie.
Absolvent získa kurzy a certifikáty v hodnote niekoľkých
stoviek € zadarmo počas štúdia.
Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných
závodov jednotlivých zamestnávateľov.
Stravovanie počas praktického
vyučovania s príspevkom zamestnávateľa.

Príď sa
presvedč
iť!

DNI

OTVORENÝCH

5. 2. 2020
9:00 – 11:00 h

DVERÍ

8. 2. 2020
9:00 – 12:00 h

0907 649 516
www.dualnaakademia.sk

MA20-05 strana -

7

16-0033

VÝHODY DUÁLU

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

KAMENÁRSTVO Janko

INZERCIA

0908 979 469
adrian.hurban@centrum.sk

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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

47-012

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

KLASICKÁ, RELAXAČNÁ
MASÁŽ S POUŽÍTÍM
MÄKKÝCH TECHNÍK
PRE JEDNOTLIVCOV
AJ PÁRY
0948 004 536

Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

0908 857 304

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

STUPAVA

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

MASÁŽE U VÁS DOMA

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
0905 662 395

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY
do Stupavy a Lakšárskej Novej Vsi

administr. práce, predaj, komunikácia so zákazníkmi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

SKLADNÍKA
do Stupavy

STAVEBNINY

mzda: 850,- eur brutto + výkonnostné odmeny

MAJSTRA VÝROBY
do Lakšárskej Novej Vsi

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

hurbanicova@krajn.sk, 0905 606 598
16-0016

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

ZOZNÁMENIA
16
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

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

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

0905 859 679

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarjanko.estranky.sk
0948 650 959
9

POSEZÓNNA AKCIA

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka.Tel.
0902649353

0910 902 635•0905 323 022

16-0032

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

krátka
dodacia lehota

16-0059

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

www.kamenarstvo-bocan.sk

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

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

10-0039

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám kukučkové hodiny,
kufrík na náradie, 2 stoličky,
demižóny, odznaky, staré rádio, náhradné diely na Volgu
M21, M24, predné a zadné čelo
na Ladu, nádrž na Jawu.Tel.
0907374235
» Predám sústruh na železo.
Tel. 0911239058
» Predám nerezové formy-lisy,
na výrobu šunky a potravinárskych výrobkov. Ručne vyrobený s nápisom VTS,/VEDECKO
TECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ/. 5L
drevený súdok 45 roč.súdok
so 4 drevenými pokálmi.Tel.
0902679183

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

všetky
kamenárske
práce

16-0380

12

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €

JANUÁR

16-0019

12 DEŤOM
DEŤOM

AKCIA FEBRUÁR 2020

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

10-0001

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim hudobný nástroj.Tel.
0907374235

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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

16-0018

» Predám pšenicu, jačmeň,
malé balíky sena a slamy, Láb.
Tel. 0918356461
» Predám kuratá na ďalší chov
1-týždňové a staršie, očistené 2,90 € / kg, živé na zabitie
1,90 € / kg, M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908 151 966.Tel.
0911206783

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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MALACKO

hydinárska farma topoLnica

krmivo pre nosnice rastová a znášková

MA
ROZVOZ ZDAR

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

otvára dňa 5. 2. 2020

36-0010

41-0029

10 hodín zdarma

mindmaps, s.r.o., Ing. Marta Markovičová
0907 436 500, mindmaps.sk@gmail.com

Súkromná jazyková
škola HUMBOLDT IDŠ

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

t. j. v stredu o 16.15 hod
v INKUBÁTORE MALACKY (II. p.)

štátnicový kurz
Anglický jazyk level C1

OBCHODNÁ AKADÉMIA, DUDOVA 4, BRATISLAVA – PETRŽALKA
srdečne pozýva žiakov, výchovných poradcov a rodičov, ktorí majú záujem
o štúdium v našej škole na

(42 h), 3 h týždenne v trvaní 14 týždňov
Školné: 175 € s DPH (absolventi 150 € s DPH)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Informácie na:
humboldt@humboldt.sk, 02/52497277

12. februára 2020 (streda) v čase od 8.30 h do 13.00 h
Pre absolventov ZŠ ponúkame štúdium so zameraním:
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENKO-ANGLICKÉ)
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – MARKETING VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH
• OBCHODNÁ AKADÉMIA S ROZŠÍRENOU ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU
• OBCHODNÁ AKADÉMIA V SySTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Otvárame bilingválne slovensko-anglické štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka

16-0373

32-0022

www.oadudova.sk

16-0052

• jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
• poradenstvo pre podnikateľov s možnosťou

MA20-05 strana -
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

zber - výkup autovrakov

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 730 423

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

Obecné zastupiteľstvo obce Rohožník v súlade s ustanovením §
18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

vyhlasuje výberové konanie na voľbu

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

hlavného kontrolóra obce Rohožník,

51-0007

63-0005

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

SBS
Práca v SBS?

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)
Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

InformácIe na:

0905 880 127

94-0012

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
10-0040

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

PRIJMEME
UPRATOVAČKU

Náplň práce: upratovacie a čistiace práce a dezinfekcia
povrchov a predmetov v zdravotníckom zariadení.
Požadujeme: spoľahlivosť, dôslednosť a zodpovednosť.
Platové podmienky: 3,33 € / hod. + odmeny.

Pracuj u nás s najlepšími!

Kontaktné osoby:

Naši výčapní sú pravidelne preškolovaní certifikovanými
výčapnými Plzeňského Prazdroja.

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

PRIJMEME

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+
príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Do našej pobočky vo Veľkých Levároch
hľadáme na plný uväzok kolegyňu
s úplným stredoškolským vzdelaním
a VP sk. B s nástupom ihneď.

prijme
zamestnanca
na pozíciu

predavačku

do predajne v Kútoch

Práca v automobilovom priemysle
Výroba klimatizácii
8 hodinová trojzmenná prevádzka
Možnosť pracovať nadčasy
Ubytovanie a doprava
zabezpečená a hradená firmou
· Poskytujeme pracovné oblečenie a obuv
· Práca vhodná muži, ženy aj pre páry

MA20-05 strana -

16-0054

41-0027

0949 636 264

Životopisy posielajte na: primapost@primapost.sk

·
·
·
·
·

do Malaciek a Moravského Svätého Jána
Plat 950,- EUR brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

Práca v stabilnej spoločnosti, ktorá je 20 rokov
na trhu. Nastupný plat 800 € v hrubom.

OPERÁTOR VÝROBY
LIBEREC ČR

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

čašníčku

Nemocnica akademika
Ladislava Dérera (Kramáre)
Mária Višváderová
0914 321 991

16-0051

SBS GUARDING s. r. o.

16-0005

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle
+421 948 077 066. Svoje CV posielajte na: plzenska@plzenskamalacky.sk

94-0016

83-0037

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

66-0027

Univerzitná nemocnica Bratislava
Simon Šnajder
0914 321 993

Hľadáme čašníka za 850€ v čistom.

10

Kontakt:

0908 914 180

85_0085

Spoločnosť zo TT

0948 002 614

na TPP v priestoroch
Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré mesto
a Nemocnice akademika Ladislava Dérera (Kramáre).

Malacky

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

0904 996 772

v zmysle ustanovenia § 18 zákona 369/1990 Zb. kandidát na
funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j.
najneskôr dňa 04.03.2020 na Obecnom úrade v Rohožníku,
Školské nám. 1, Rohožník 906 38.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a doklad o dosiahnutom vzdelaní. Spolu s prihláškou
žiadame aby kandidáti predložili životopis, svoje kontaktné údaje
a prehlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov.

Ponúkame prácu upratovačky

16-0037

na penzión Zuzana
v Malackách.
Mzda: 580 € mes. brutto
+ individuálny bonus
Nástup možný ihneď.
Môže byť aj dôchodkyňa.
Tel.: 0908 416 089

ktorá sa uskutoční dňa 18.03.2020 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva o 18.00 hod. Funkcia hlavného kontrolóra v obci
Rohožník je vykonávaná na čiastočný pracovný úväzok, a to v
rozsahu 20 hodín/týždeň.
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• aktívny prístup k práci, samostatnosť a dôslednosť
• všeobecné podmienky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
• bezúhonnosť a spoľahlivosť

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

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

Obec Rohožník
Obecný úrad Rohožník
Školské nám. 406/1, Rohožník

16-0034

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

16-0058
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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KAŽDÝ DEŇ STRETÁVAME ĽUDÍ,
KTORÍ CHCÚ LEPŠIE SLOVENSKO
Chodíme za vami a dávate nám obrovské množstvo energie a chuti pokračovať v boji za lepšie Slovensko! V hnutí
OĽANO dôverne poznáme problémy Slovenska aj ľudí, ktorí tu žijú. V regiónoch sa však stretávame preto, aby sme s
vami hovorili o našich riešeniach a nápadoch, ako neblahý
stav tejto krajiny zlepšiť. Veľa ste nás inšpirovali, ešte viac ste
nám povedali a my na vaše rady a odporúčania dáme! Náš

NAŠI REKORDÉRI:

Sme radi, že všetci naši kandidáti veľmi aktívne prechádzajú Slovensko.
Medzi nimi sú aj takí rekordéri, ako napríklad Jaroslav Naď, ktorý za posledný rok prešiel všetkych 79 okresov Slovenska. Poslanec Martin Fecko
urobil v obciach a mestách dovedna viac ako 40 diskusií. Na nich pomáhal a radil farmárom, ako zvládnuť pozemkové úpravy a čerpať dotácie.
Južné, stredné a severné Slovensko precestoval vlakom Ján Marosz, pričom robil s ľuďmi a železničiarmi diskusie o spoľahlivej doprave.

Takto sme
spoločne
bojovali
za lepšie
Slovensko!
Sme aktívni
celé volebné
obdobie,
nie iba pred
voľ bami!

4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
8.2.
8.2.

“STE ÚŽASNÍ, VERÍME VÁM!”

VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

Veľký Meder - penzión
Stefarez o 17:00
Košice - Pereš, obchodné
stredisko o 15:00-18:00
Pezinok - reštaurácia Knajpa
o 17:00
Senec - hotel Nostalgia
o 17:00
Žilina - Taste Restaurant
o 17:00
Zuberec - psie záprahy

Naď, Mikulec, Kyselica
stretnutie s poslancami
a kandidátmi OĽANO
Heger, Naď, Kremský, Marosz,
Mrva,
Naď, Marosz, Kremský, Mrva,
Heger
Marosz, Jurinová, Kyselica,
Naď, Mikulec
stretnutie s kandidátmi OĽANO

Vitanová - Furmánsky deň

stretnutie s kandidátmi OĽANO

Levice - kultúrne stredisko
Junior o 15:00

Fecko, Hajdamárová, Naď

Bardejov - hotel Šariš
Fecko, Andrejuvová, Šipoš
o 17:00
Ľubovňa - kino Tatra
Šipoš, K. Čekovský, Pleštinská,
12.2. Stará
o 16:30
Andrejuvová, Šudík
Poprad - reštaurácia Fabrika Marosz, K. Čekovský, Heger,
13.2. o 17:00
Šipoš, Milanová, Andrejuvová
Kežmarok - Kežmarská
Naď, Mikulec, Garstková,
14.2. reštaurácia o 17:00
Milanová
Humenné - reštaurácia
Šudík, Marosz, K.Čekovský,
14.2. Modrý kocúr o 17:00
Mičovský, Jílek, Šipoš, Zajačik
Lučenec - divadlo B.S.
Matovič, Pročko, Kyselica
14.2. Timravy o 17:00
Komárno - hotel Peklo
Grendel, Mikulec, Heger, Naď,
15.2. o 17:00
Václav
Svidník - LOKAL Vermex
Andrejuvová, Sopko, Šipoš,
15.2. o 16:00
Heger
Michalovce, reštaurácia
Jílek, Potocký, Kyselica, Mikulec,
17.2. Family o 17:00
Kaplan, Sopko
Trebišov, reštaurácia
Jílek, Kyselica, Mikulec,
18.2. Amadeus o 17:00
Potocký, Kaplan, Sopko
Zámky - kultúrne
20.2. Nové
centrum Csemadok o 17:00 Matovič, Kyselica, Naď
24.2. Košice - Hlavná ul., celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO
Bystrica, Námestie
stretnutie s kandidátmi OĽANO
25.2. Banská
SNP, celý deň
26.2. Bratislava - Nám. SNP, celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO
Okrem toho budeme v uliciach po celom Slovensku. Aktuálny zoznam
podujatí a prípadné zmeny nájdete na www.obycajniludia.sk

11.2.

2016: Protesty pred Bonaparte
Dôvod: Bašternák, Fico, Kaliňák

2019

Protesty pred
ministerstvom
spravodlivosti
Dôvod:
prepojenie
M. Kočnera na
štátnu tajomníčku
ministerstva
spravodlivosti
M. Jankovskú
(Smer-SD)

1.2.

vynovený program vám predstavíme už v najbližších dňoch.
Zároveň veríme, že už 29. februára poviete vo voľbách, kto
sú pre vás tí, čo pracujú na lepšom Slovensku a tí, ktorí ho
ťahajú zlým smerom. Všetci totiž chceme krajinu, kde budeme radi pracovať aj žiť.

2020 - HACIENDU
bývalého ministra financií
a dopravy za stranu SMER
- Jána POČIATKA vo
francúzskom Cannes, sme
označili ako „Majetok SR“

na foto: Gábor Grendel, poslanec NRSR za OĽANO

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

inzercia new januar_28_final_FINAL_2.indd 1

29/01/2020 15:56
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KÚRENIE

Týždenne do 27 450 domácností

efektívne
spoľahlivo

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

KLIMATIZÁCIOU

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

0910 111 100 / 0905 744 062
16-0047

41-0022

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

MOBILNÁ VÝROBA A PREDAJ
PEDIKÚRA • sieťky proti
aj diabetické
a mykotické nohy

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

16-0043

hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

v pohodlí Vášho
domova

10-0012

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-0004

www.klimatizacia.info

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

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

Veľké Leváre

KOVO JUR
STUDIENKA

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0031

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

• sériová kovovýroba
• brány
• zámočníctvo
• ploty
• zábradlia
• schody
• kovové konštrukcie
0908 367 227

10-0029

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

~ 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

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

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217
datom@datom.sk, www.datom.sk

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

PLASTOVÉ OKNÁ

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

10-0009

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

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk
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16-0048

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0006

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

SLUŽBY
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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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

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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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou
dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako „Zákon o dobrovoľných dražbách“) oznamuje vyhlásenie dobrovoľnej dražby na
získanie práva nájmu k nebytovým priestorom vo vlastníctve Obce Lozorno takto:
Dražobník a navrhovateľ dražby: Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná
1, IČO: 00304905
Miesto konania dražby: Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno, Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby: 25.02.2020 o 13,00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo (neopakovaná dražba)
Predmet dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru pre účely prevádzkovania maloobchodu alebo služieb pre verejnosť.
Opis predmetu dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru tvoriacemu funkčný celok v
stavbe Kultúrny dom, 900 55 Lozorno, Športové námestie, zapísanej na LV č. 963 pre k. ú. Lozorno,
súpisné číslo 657, vystavanej na pozemku p. č. 8880/903, nebytový priestor nachádzajúci sa na 1.
poschodí (2. nadzemnom podlaží) budovy o celkovej výmere 153,41 m2 s terasou o výmere 47,19
m2. Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 2 rokov počnúc
01.03.2020 (do 28.02.2022). Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy sú dostupné na Obecnom
úrade Lozorno, sú zverejnené na úradnej tabuli Obce Lozorno a na webe obce Lozorno (www.lozorno.sk).
Opis stavu predmetu dražby: Nájomné právo sa zriaďuje k predmetu nájmu tak ako stojí a leží.
Predmet nájmu je užívaniaschopný.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Nie sú.
Odhadná (zistená cena): Podľa znaleckého posudku č. 224/2019 vypracovaného znalcom Ing.
Miloslav Ilavský, PhD. zo dňa 27.12.2019 bola všeobecná (trhová) hodnota nájmu stanovená na
265,00 EUR za mesiac.
Najnižšie podanie: Nájomné vo výške 600 EUR/mesiac (bez prevádzkových nákladov).
Minimálne prihodenie: 10 EUR.
Dražobná zábezpeka: Nepožaduje sa.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Nájomné sa platí podľa podmienok nájmu
vopred vždy do 5. dňa príslušného mesiaca trvania nájmu. Prvé nájomné je splatné pri uzavretí
nájomnej zmluvy v deň konania dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Čas a miesto stretnutia: 06.02.2020 a 13.02.2020 so stretnutím vždy o 10,00 hod. na Obecnom
úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Organizačné opatrenia: obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť.
Účastníci obhliadky sú povinní dodržať pokyny povereného zamestnanca Obce Lozorno spojené s
ochranou života a zdravia. Obhliadka bude vykonaná s ohľadom na terajšie prevádzkovanie
predmetu nájmu.
Nadobudnutie predmetu dražby: Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v deň konania dražby
pri zaplatení nájomného a kaucie.
Podmienky odovzdania predmetu dražby (nájmu): Predmet nájmu bude odovzdaný po tom,
ako nájomná zmluva nadobudne účinnosť a nájomca podľa nej zloží na účet Obce Lozorno zmluvne
dohodnutú kauciu (ak sa podľa podmienok nájmu vyžaduje) a zaplatí prvé nájomné.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu,
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania ak tak stanoví zákon.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba dľa odseku 1 vyššie.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
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V roku 2019 sa v Malackách
narodilo 204 detí
V roku 2019 sa v Malackách narodilo 204 detí,
približne toľko, čo rok predtým (223). Mamy priviedli na svet 106 chlapcov a 98 dievčat. Informuje o tom
samospráva.
„Najčastejšie mená, ktoré dostali deti narodené
v roku 2019, boli Matúš, Marek, Laura a Natália. S trvalým pobytom v Malackách sa v zahraničí narodili
dvojčatá – chlapček a dievčatko, ktorým dali mená
Liam a Abigail,“ priblížila hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.
V priebehu roka 2019 umrelo 145 ľudí, počet
obyvateľov mesta ale narástol o 59. „K 31. decembru
2019 mali Malacky 18.758 obyvateľov, z toho bolo
9094 mužov a 9664 žien. Z mesta sa odsťahovalo
453 občanov a prisťahovalo sa 438 nových,“ spresnila ďalej hovorkyňa. V Malackách v roku 2019 zapísali 101 sobášov, z toho 74 civilných a 27 cirkevných.
Rozvodov bolo 39.

» TASR

Liehovar z roku 1918 má status
pamiatky, mesto Malacky
ho chce kúpiť a renovovať
Pálffyovský liehovar v Malackách, vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku, chce samospráva
získať do svojho vlastníctva a uskutočniť rekonštrukciu schátraného objektu. „Mesto vstúpilo do
rokovania so súčasným vlastníkom,“ informovala
hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.
Pripomenula, že Malacky sa o odkúpenie historickej pálenice usilovali už pred troma rokmi,
poslanci mali rozhodovať o uvoľnení prostriedkov
na odkúpenie objektu. „Tesne pred začiatkom rokovania však mesto dostalo informáciu, že vtedajší
vlastníci sa na poslednú chvíľu rozhodli inak a liehovar predali inému záujemcovi, ktorý ho vlastní
dodnes,“ priblížila Pilzová. V medziobdobí sa začal
proces vyhlásenia nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku, Malacky podali v tejto súvislosti
žiadosť v lete 2017. „Pamiatkový úrad žiadosť schválil,“ informovala o aktualite hovorkyňa.
Primátor Malaciek Juraj Říha dal podľa Pilzovej
súčasnému majiteľovi novú ponuku na odkúpenie,
verí v ústretový postoj a požiadavku „nepresahujúcu zdravý a hospodársky rozum“.

» TASR
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VETERINÁR, LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / SLUŽBY

Bojnická ZOO je zavretá
V Národnej zoologickej záhrade
v Bojniciach potvrdili výskyt vtáčej
chrípky u kačice a lyžičiara. Potvrdil to riaditeľ Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR Jozef Bíreš.
ZOO teda bude zatvorená minimálne jeden mesiac. Nie je možné urobiť
izoláciu zvierat, pretože zoologická záhrada slúži pre verejnosť. Takže by bolo
riziko prenosu nákazy, jednak na človeka, ale človek ju môže aj roznášať..
„Náhle úhyny kačice a lyžičiara
bieleho naznačujú, že tam bol alebo
je kontakt s voľne žijúcim vtáctvom,
hlavne divokými kačicami, husami a
labuťami. Toto, myslím si, že personál
podcenil. Veď už mesiac hovoríme o
chrípke, že ju prenáša sťahovavé vtáctvo,“ povedal riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Vtáctvo a hydinu musia podľa neho
izolovať. „Dáme ju do karantény a pokiaľ by boli ďalšie úhyny, že je už viacej
kusov nakazených, tak niektoré zvieratá sa budú musieť, aj keď sú vzácne,
usmrcovať,“ dodal riaditeľ Bíreš.
Sokoliari Aquila z Bojníc uzavreli
areál s tromi desiatkami dravcov pri
Národnej zoologickej záhrade. Informoval vedúci sokoliarov Jozef Tomík.
„Pri vstupe do areálu je dezinfekčný
roztok a vybraní členovia skupiny,
ktorí sa starajú o dravce, si očistia topánky. Je to hlavne preto, aby sa vírus
nepreniesol do areálu prostredníctvom

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

výkalov nakazených vtákov,“ vysvetlil
Jozef Tomík.
Doplnil, že dravce sú v areáli celoročne a nebudú ich premiestňovať.
„Máme výhodu oproti zoo, že dravce
sú predátori a divo žijúce vtáky k nim
nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na
ktorých chová hydinu a k nej dolietajú
divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu
priniesť. Určite sa snažia robiť opatrenia, že zakrývajú rybníky sieťami. My
tento problém nemáme, že by k našim
vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme
sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby
sme to zamedzili. Na druhej strane,
pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a
rozširuje sa aj vzduchom, tak človek
nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký
jedinec nenakazil,“pripomenul vedúci
sokoliarov.

» red

Fazuľa obyčajná
Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vlákFazuľa obsahuje arginín, aspa- nina upravuje trávenie, viaže jedovaté
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochohemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, renia pečene. V Ázii používajú fazuľu
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli tradične ako účinný preventívny i liedraslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi čivý prostriedok na črevné a obehové
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené po- problémy ako aj na nedostatočnú funkužívanie fazuľovej múky na zasýpanie ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
horúce obklady pri mokvavých a svrbi- na noc namočiť do vody, ráno vodu
vých ekzémoch.
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až poAk máte predispozíciu na vznik tom variť v čerstvej vode. Po konzumádiabetu alebo ste už diabetici, poteší cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic- fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - s trochou tuku asi 10-15 minút.
konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.
» red
Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.
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Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou
dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako „Zákon o dobrovoľných dražbách“) oznamuje vyhlásenie dobrovoľnej dražby na
získanie práva nájmu k nebytovým priestorom vo vlastníctve Obce Lozorno takto:
Dražobník a navrhovateľ dražby: Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná
1, IČO: 00304905
Miesto konania dražby: Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno, Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby: 25.02.2020 o 14,30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo (neopakovaná dražba)
Predmet dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru pre účely prevádzkovania maloobchodu alebo služieb pre verejnosť.
Opis predmetu dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru na adrese 900 55 Lozorno,
Športové námestie v stavbe zapísanej na LV č. 963 pre k. ú. Lozorno, ako garáž bez súpisného čísla,
orientačné číslo 24 na pozemku parc reg. „C“. č. 8880/904, pozostávajúceho z troch miestností
(predajňa, sklad a sociálne zázemie) o celkovej výmere 44,47m2.
Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 4 rokov počnúc 01.03.2020
(do 29.02.2024). Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy sú dostupné na Obecnom úrade Lozorno, sú
zverejnené na úradnej tabuli Obce Lozorno a na webe obce Lozorno (www.lozorno.sk).
Opis stavu predmetu dražby: Nájomné právo sa zriaďuje k predmetu nájmu tak ako stojí a leží.
Predmet nájmu je užívaniaschopný.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Nie sú.
Odhadná (zistená cena): Podľa znaleckého posudku č. 224/2019 vypracovaného znalcom Ing.
Miloslav Ilavský, PhD. zo dňa 27.12.2019 bola všeobecná (trhová) hodnota nájmu stanovená na
84,17 EUR za mesiac.
Najnižšie podanie: Nájomné vo výške 170 EUR/mesiac (bez prevádzkových nákladov).
Minimálne prihodenie: 10 EUR.
Dražobná zábezpeka: Nepožaduje sa.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Nájomné sa platí podľa podmienok nájmu
vopred vždy do 5. dňa príslušného mesiaca trvania nájmu. Prvé nájomné je splatné pri uzavretí
nájomnej zmluvy v deň konania dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Čas a miesto stretnutia: 06.02.2020 a 13.02.2020 so stretnutím vždy o 10,00 hod. na Obecnom
úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Organizačné opatrenia: obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť.
Účastníci obhliadky sú povinní dodržať pokyny povereného zamestnanca Obce Lozorno spojené s
ochranou života a zdravia. Obhliadka bude vykonaná s ohľadom na terajšie prevádzkovanie
predmetu nájmu.
Nadobudnutie predmetu dražby: Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v deň konania dražby
pri zaplatení nájomného a kaucie.
Podmienky odovzdania predmetu dražby (nájmu): Predmet nájmu bude odovzdaný po tom,
ako nájomná zmluva nadobudne účinnosť a nájomca podľa nej zloží na účet Obce Lozorno zmluvne
dohodnutú kauciu (ak sa podľa podmienok nájmu vyžaduje) a zaplatí prvé nájomné.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu,
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania ak tak stanoví zákon.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba dľa odseku 1 vyššie.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
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Spôsob vykonania voľby

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.

didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
Potom okrsková volebná komi- mu bude uložená pokuta 33 eur. V
sia zakrúžkuje poradové číslo voliča prípade hlasovania mimo volebnej
v zozname voličov a vydá voličovi miestnosti, volič nepoužité alebo nehlasovacie lístky a prázdnu obálku správne upravené hlasovacie lístky
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat- znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
ky obce.
Volič, ktorý nemôže sám upraKaždý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru viť hlasovací lístok pre zdravotné
určeného na úpravu hlasovacích líst- postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlakov.
V osobitnom priestore určenom sovaním túto skutočnosť okrskovej
na úpravu hlasovacích lístkov volič volebnej komisii, má právo vziať so
vyberie jeden hlasovací lístok toho sebou do priestoru určeného na úprakandidujúceho subjektu, ktorému vu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten- osobu, aby podľa jeho pokynov uprato hlasovací lístok môže bez ďalšej vila hlasovací lístok a vložila do obálúpravy vložiť do obálky alebo na ky, takouto osobou nemôže byť člen
vybranom hlasovacom lístku môže okrskovej volebnej komisie. Obidve
volič zakrúžkovaním poradového osoby pred vstupom do osobitného
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému priestoru na úpravu hlasovacích lístkandidátovi dáva prednosť. Volič kov člen okrskovej volebnej komisie
môže zakrúžkovať poradové číslo poučí o spôsobe hlasovania a o skutnajviac štyroch kandidátov. Ak volič kovej podstate trestného činu mareodovzdá prednostný hlas viac ako nia prípravy a priebehu volieb.
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan» Ivan Brožík

Miroslav Beblavý

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

33-0002

Spravovanie štátu však nie je len o plánoch a zákonoch. Je najmä o porozumení ľuďom a podmienkam, v ktorých
žijú. Preto väčšinu času trávime medzi
ľuďmi. Na východe sme na 37 miestach
- od Košíc, cez Michalovce, Rožňavu,
Bardejov po Cígeľku či Čiernu nad Tisou,
urobili 73 akcií. Boli to diskusie na odborné témy, ale aj stretnutia v uliciach či
podomová kampaň.
Boli sme v nemocniciach, v ktorých ľudia dostávajú zlú starostlivosť aj

v mestách, na ktoré politici zabudli, ako
sú Snina a Gelnica. Počúvali sme, keď
nám hovorili o problémoch spolunažívania v blízkosti osád, ale aj o tom, že ani
tam neveria všetci fašistom. S mnohými
sme sa postavili na námestia v Levoči či
v Sobranciach, aby sme odmietli kotlebovskú politiku nenávisti bez riešení.
Podľa našich odhadov sme za týždeň
priamo oslovili 10 tisíc ľudí. A pokračujeme. Tento týždeň sa sťahujeme do
srdca Slovenska - na stred a potom ďalej. Robíme kampaň, aká tu ešte nebola
- výnimočnú úprimnosťou, energiou aj
nasadením. Darí sa nám to najmä vďaka
tomu, že naše strany PS a SPOLU stoja na
podpore stoviek bežných ľudí.
Som hrdý, že sa nám na pomoc s kampaňou prihlásilo takmer tisíc dobrovoľníkov. Spolu so 150 kandidátmi a kandidátkami denne stoja v uliciach. Vyše tisícka
ľudí nám na kampaň prispela finančne.
To je pre nás obrovský záväzok, aby sme
zabojovali za férové Slovensko.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Férové Slovensko
od východu na západ
Minulý týždeň by ste nás v bratislavskej
centrále hľadali márne. Kancelárie zívali
prázdnotou, kvety skoro uschli. Náš štáb,
kandidáti aj my s Mišom Trubanom sme
sa na týždeň presťahovali na východ.
V Košiciach sme zriadili dočasnú kanceláriu a za týždeň sme obehli väčšiu časť
východu.
Ak má byť Slovensko férovou krajinou,
na ktorú budeme všetci hrdí, musí byť
spravodlivosť aj v regiónoch. Na východ
sme prišli aj s Plánom pre východ - s riešeniami ako rozhýbať ekonomiku tak, aby
sa v nej točilo viac peňazí. Lebo viac peňazí znamená vyššie platy a vyššiu kvalitu
života a služieb.

Najčítanejšie regionálne noviny

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou
dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako „Zákon o dobrovoľných dražbách“) oznamuje vyhlásenie dobrovoľnej dražby na
získanie práva nájmu k nebytovým priestorom vo vlastníctve Obce Lozorno takto:
Dražobník a navrhovateľ dražby: Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná
1, IČO: 00304905
Miesto konania dražby: Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno, Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby: 25.02.2020 o 16,00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo (neopakovaná dražba)
Predmet dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru pre účely prevádzkovania maloobchodnej predajne mäsa a udenín.
Opis predmetu dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru tvoriacemu funkčný celok v
stavbe Kultúrny dom, 900 55 Lozorno, Športové námestie, zapísanej na LV č. 963 pre k. ú. Lozorno,
súpisné číslo 657, vystavanej na pozemku p. č. 8880/903, nebytový priestor nachádzajúci sa na
prízemí budovy o celkovej výmere 35,95m2, tvorenému predajňou, kanceláriou a skladom s
mraziarenským boxom.
Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 2 rokov počnúc 01.03.2020
(do 28.02.2022). Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy sú dostupné na Obecnom úrade Lozorno, sú
zverejnené na úradnej tabuli Obce Lozorno a na webe obce Lozorno (www.lozorno.sk).
Opis stavu predmetu dražby: Nájomné právo sa zriaďuje k predmetu nájmu tak ako stojí a leží.
Predmet nájmu je užívaniaschopný.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Nie sú.
Odhadná (zistená cena): Podľa znaleckého posudku č. 224/2019 vypracovaného znalcom Ing.
Miloslav Ilavský, PhD. zo dňa 27.12.2019 bola všeobecná (trhová) hodnota nájmu stanovená na
69,17 EUR za mesiac.
Najnižšie podanie: Nájomné vo výške 250 EUR/mesiac (bez prevádzkových nákladov).
Minimálne prihodenie: 10 EUR.
Dražobná zábezpeka: Nepožaduje sa.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Nájomné sa platí podľa podmienok nájmu
vopred vždy do 5. dňa príslušného mesiaca trvania nájmu. Prvé nájomné je splatné pri uzavretí
nájomnej zmluvy v deň konania dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Čas a miesto stretnutia: 06.02.2020 a 13.02.2020 so stretnutím vždy o 10,00 hod. na Obecnom
úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Organizačné opatrenia: obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť.
Účastníci obhliadky sú povinní dodržať pokyny povereného zamestnanca Obce Lozorno spojené s
ochranou života a zdravia. Obhliadka bude vykonaná s ohľadom na terajšie prevádzkovanie
predmetu nájmu.
Nadobudnutie predmetu dražby: Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v deň konania dražby
pri zaplatení nájomného a kaucie.
Podmienky odovzdania predmetu dražby (nájmu): Predmet nájmu bude odovzdaný po tom,
ako nájomná zmluva nadobudne účinnosť a nájomca podľa nej zloží na účet Obce Lozorno zmluvne
dohodnutú kauciu (ak sa podľa podmienok nájmu vyžaduje) a zaplatí prvé nájomné.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu,
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania ak tak stanoví zákon.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba dľa odseku 1 vyššie.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
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Niekoľko základných rád, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie

Nemýľme si chrípku s nachladnutím
Zdravý organizmus si s infekciami
dokáže hravo poradiť, majú miernejší priebeh alebo sa neprejavia
vôbec. V kritickom období treba
viac dodržiavať základné hygienické návyky.

je prítomná, skôr u malých detí zvykne
byť len mierne zvýšená teplota. Hlieny
v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú
úplne. V každom prípade by ste mali
zostať doma a dopriať si odpočinok,
prechladnutie by malo ustúpiť maxiV uzavretých a zle vetraných priesto- málne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
roch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa. bakteriálnu infekciu a bude potrebná
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice liečba antibiotikami.
dýchacieho systému, vďaka čomu sa
vírusy jednoduchšie usídľujú. V období Chrípka – príznaky
od novembra do marca je iba málo slChrípka sa už od prvého dňa prejavunečného svitu, ktorý podporujú tvorbu je výraznou bolesťou hrdla, hlavy, svalov, kĺbov, často je prítomná aj bolesť za
Kedy treba vyhľadať lekára?
očnými buľvami. Chorého páli v krku,
Horúčka pretrváva dlhšie ako 3 – 4
pridružia sa problémy s prehĺtaním a
dni.
Ako sa môžeme pred týmito ochoKašeľ trvá dlhšie ako dva až tri týždne.
reniami chrániť?
Veľké bolesti pri prehĺtaní.
V rámci prevencie sa odporúča dostaDlhotrvajúca nádcha a bolesti hlavy.
točný prísun vitamínov a minerálov
Pozor, nežiadajte lekára o antibiotiká,
najlepšie v prirodzenej forme v ovocí
tie na vírusy neúčinkujú.
a zelenine, dostatok spánku a pohybovej aktivity. Lekári uvádzajú, že
vitamínu D, mimoriadne dôležitého pre
najúčinnejšou prevenciou proti chrípimunitu.
ke je očkovanie. Odporúča sa u ľudí, u
ktorých je najvyššia pravdepodobnosť
Prechladnutie – príznaky
vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú
Prechladnutie sa väčšinou ako prvé
najviac vystavení riziku nákazy.
prejaví bolesťou v krku a nádchou v
nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ,
ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne objaviť sa môže aj suchý kašeľ. Zvyčajne
už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie sa objaví aj vysoká horúčka a zimnica,

Foto: ilustr
pričom sa všetky príznaky stupňujú do
dvoch až piatich dní. Často sa stáva, že
chorého prepadne pocit, že sa jeho stav
už zlepšuje a vzápätí sa druhý deň cíti
ešte horšie. Najčastejšou komplikáciou
chrípky je zápal pľúc alebo srdcové
problémy. Spozornieť by ste mali, ak ani
po troch až piatich dňoch neklesá horúčka, trpíte na dýchavičnosť alebo vám
príliš búši srdce. Chrípku treba poctivo
vyležať, prijímať dostatočné množstvo
tekutín, znižovať horúčku a ak sa po
troch až piatich dňoch zjavne necítite

lepšie, treba navštíviť lekára.

Okolnosti nákazy

Prechladnutie a chrípka sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, keď sa
do ovzdušia dostane infikovaný hlien
z dýchacích ciest chorého. Kým pri
prechladnutí môže ísť o množstvo rôznych typov vírusov, pri chrípke poznáme tri základné typy vírusov chrípky (A,
B, C), ktoré dokážu meniť svoju podobu.
K nákaze prispieva aj nedostatočná hyib
giena rúk.

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

Výpredaj
zimných vecí

16-0057

-30%
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Svet rozprávky a poznania
Milujem túto planétu a ľudí takých, akí sú na nej a tiež všetko čo
je na nej. Planétu z ktorej sa ľudia
naučili lietať do vesmíru, skúmať
planéty, pristáť na mesiaci. Potápať sa ponorkou do hlbín oceánov
– objavovať, skúmať, zaznamenávať, posúvať sa vpred. Človek
dnešnej doby musí rozumieť toľkým veciam.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

komstvom, pravda nad klamstvom.
Ale je tu ešte niečo skutočne dôležité, podstatné, ohromujúce, podstatné.

ARCHÉ (princíp, počiatok, pôvod
pralátka ) a PRÍRODA, rozkvitnuté lúky, brehy potokov les, úrodná
pôda, vločky snehu, kvapky dažďa,
jemný vánok, voda, oheň, všakovaA musí aj veľa zabúdať. Veď do ké zvieratká. Na prírodu, podobne
jednej hlavy nezmestíš viac, ako sa ako na rozprávky, nesmieme nikdy
do nej zmestí, ani za toho v úvodzov- zabudnúť, lebo nech čokoľvek ešte
kách pána Jána. Stále niečo nové vymyslíme, postavíme, skonštruujeobjavujeme, ale v tom návale obja- me, vždy zostaneme len obyčajnými
vovania kadečo nechávame bez po- človiečikmi z navlas rovnakej hmoty,
všimnutia. Vieme tak o lietaní do ve- ako sú všetky ostatné tvory, nesmiersmíru, ale kto z nás si spomenie ešte ne závislými od všetkého dobrého,
na bájny lietajúci koberec? Vieme o čo nám až doteraz ochotne príroda
potápaní sa do oceánu, ale kto z nás poskytuje. Nebuďme iba kvapkou v
si spomenie na Verneho Dvadsaťti- jazere, ale jazerom v kvapke, nie zrnsíc míľ pod morom? Áno, sú to roz- kom v púšti, ale púšťou v zrnku.
právky. Ale aj filtre, ktoré nás môžu
A záverečná otázka: Čo by sme
oddeliť od „výdobytkov“ dneška,
jeho zhonu, chaosu, nátlaku televí- robili, kebyže neexistuje internet,
zie, rádií, telefónov, alebo internetu. počítače, mobilné telefóny a všetky
Rozprávka je určitou formou oslavy, moderné technologické zariadenia?
oslavy toho, v čom dobro vždy zvíťa- Dokázali a vedeli by sme ešte žiť?
zilo nad zlom, láska nad nenávisťou,
pokora nad pýchou, štedrosť nad la» Erik Pančík, Čierny Balog

Pozor, chrípka na vzostupe!
V období najväčšej epidémie je
dobré vyhýbať sa priestorom a podujatiam s veľkou koncentráciou ľudí,
akými sú napríklad divadlá, diskotéky,
Chorobnosť v porovnaní s pred- kiná, nákupné centrá a pod.
chádzajúcim týždňom stúpla o 15 perAk u vás práve prebieha ochorecent. Najvyššia chorobnosť bola zazna- nie, z hľadiska jeho ďalšieho šírenia
menaná v Košickom kraji, najnižšia v je veľmi dôležité čo najviac obmedziť
Trenčianskom kraji. Ochorenia hlásilo kontakt s ľuďmi. Používajte papierové
61 percent všeobecných lekárov pre vreckovky jednorazovo a po použití ich
deti a dorast a 48 percent všeobecných hneď zahoďte a umyte si ruky.
lekárov pre dospelých. Najvyššia proZakryte si ústa – ak musíte kašľať
porcia hlásiacich lekárov bola zazna- alebo kýchať, zakryte si nos alebo ústa.
menaná v Trnavskom kraji a najnižšia Umyte si ruky ihneď po kašľaní alebo
v Bratislavskom kraji.
kýchnutí.
Prevencia je v prvom rade zameV chrípkovom období je potrebné
raná na zabránenie prenosu vírusu, zvýšiť príjem vitamínov, najmä vitaako aj na celkové posilnenie odolnosti mínu D a C. Oveľa efektívnejšie ako
organizmu. Preto je viac ako nevyhnut- umelé sú tie, ktoré získate z potravy –
né udržiavať svoje telo v dobrej fyzickej zeleniny, ovocia, zemiakov, kvasenej
kondícii a naordinovať si každodenný kapusty a z pohybu vonku.
pohyb na čerstvom vzduchu, s čím je
spojené tiež postupné otužovanie organizmu. Takisto neradno zanedbať
vhodné obliekanie, vďaka ktorému môžete zabrániť prechladnutiu. Treba mať
na pamäti aj dôležitosť pravidelného
vetrania. Či už doma, v kancelárii, ale
takisto aj v škôlkach, školách a akýchkoľvek priestoroch, kde sa súčasne dlhodobo zdržiava väčšie množstvo ľudí.
» Zdroj: ÚVZ SR + red

CHUDÍK -

☑ výrub - prierez rizikových stromov
☑ prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑ rezanie - strihanie živých plotov
☑ výchovný rez ovocných stromov
☑ štiepkovanie ☑ odvoz odpadu

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

24-0006

v domovej zástavbe ✆ 0902 182 789

16-0036

V štvrtom kalendárnom týždni 2020
bolo hlásených 52 166 akútnych respiračných ochorení (ARO).

VÝRUB - VÝREZ STROMOV

Najčítanejšie regionálne noviny

Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou
dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako „Zákon o dobrovoľných dražbách“) oznamuje vyhlásenie dobrovoľnej dražby na
získanie práva nájmu k nebytovým priestorom vo vlastníctve Obce Lozorno takto:
Dražobník a navrhovateľ dražby: Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná
1, IČO: 00304905
Miesto konania dražby: Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno, Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby: 25.02.2020 o 11,00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo (neopakovaná dražba)
Predmet dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru pre účely prevádzkovania prevádzky
poskytujúcej služby verejnosti.
Opis predmetu dražby: Nájomné právo k nebytovému priestoru tvoriacemu funkčný celok v
stavbe Kultúrny dom, 900 55 Lozorno, Športové námestie, zapísanej na LV č. 963 pre k. ú. Lozorno,
súpisné číslo 657, vystavanej na pozemku p. č. 8880/903, nebytový priestor nachádzajúci sa v
suteréne budovy o celkovej výmere 117,79 m2 tvorený miestnosťou (aktuálne telocvičňa), šatňou
a schodiskom.
Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 4 rokov počnúc 01.03.2020
(do 29.02.2024). Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy sú dostupné na Obecnom úrade Lozorno, sú
zverejnené na úradnej tabuli Obce Lozorno a na webe obce Lozorno (www.lozorno.sk).
Opis stavu predmetu dražby: Nájomné právo sa zriaďuje k predmetu nájmu tak ako stojí a leží.
Predmet nájmu je užívaniaschopný.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Nie sú.
Odhadná (zistená cena): Podľa znaleckého posudku č. 224/2019 vypracovaného znalcom Ing.
Miloslav Ilavský, PhD. zo dňa 27.12.2019 bola všeobecná (trhová) hodnota nájmu stanovená na
200,00 EUR za mesiac.
Najnižšie podanie: Nájomné vo výške 220 EUR/mesiac (bez prevádzkových nákladov).
Minimálne prihodenie: 10 EUR.
Dražobná zábezpeka: Nepožaduje sa.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Nájomné sa platí podľa podmienok nájmu
vopred vždy do 5. dňa príslušného mesiaca trvania nájmu. Prvé nájomné je splatné pri uzavretí
nájomnej zmluvy v deň konania dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Čas a miesto stretnutia: 06.02.2020 a 13.02.2020 so stretnutím vždy o 10,00 hod. na Obecnom
úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Organizačné opatrenia: obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť.
Účastníci obhliadky sú povinní dodržať pokyny povereného zamestnanca Obce Lozorno spojené s
ochranou života a zdravia. Obhliadka bude vykonaná s ohľadom na terajšie prevádzkovanie
predmetu nájmu.
Nadobudnutie predmetu dražby: Podpis nájomnej zmluvy sa uskutoční v deň konania dražby
pri zaplatení nájomného a kaucie.
Podmienky odovzdania predmetu dražby (nájmu): Predmet nájmu bude odovzdaný po tom,
ako nájomná zmluva nadobudne účinnosť a nájomca podľa nej zloží na účet Obce Lozorno zmluvne
dohodnutú kauciu (ak sa podľa podmienok nájmu vyžaduje) a zaplatí prvé nájomné.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia Zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá
tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu,
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností
začatie súdneho konania ak tak stanoví zákon.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba dľa odseku 1 vyššie.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
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Syrové pochúťky
Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.
Syrové guľky s pistáciami

Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií
Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy

V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom

Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie

Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou

Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy
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Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Servírujeme syry a syrové
pochúťky
Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto

autor jsbaw7160 pixabay
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
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Nový

Renault CAPTUR
SUV značky Renault

Už od 219 € mesačne
Dáme vám čas spoznať Nový Renault CAPTUR,
na 2 dni a 300 km
Ponuka platí od 1. 2. do 29. 2. 2020. Komunikovaná mesačná splátka platí pri financovaní Renault Easy: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,92% p.a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 11 920 € zaplatíte 59 mesačných
splátok s havarijným poistením vo výške 214,33 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 3 011,04 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN =
10,10 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 15 717,71 €. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť
a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia,
a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Ponuka je iba
informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Nový Renault CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

IDM-CAR, spol.
s r.o.
5482, 901 01 5482,
Malacky MALACKY, tel.: 0911 437 099, www.idm-car.sk
IDM-CAR
spol.
s Priemyselná
r. o., Priemyselná

33-0013

Tel.: +421 911 437 099
www.idm-car.sk

16-0022

, zoznamka365.renault.sk

Renault odporúča
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