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Týždenne do 41 340 domácností

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
Pečené prasiatka

T: 0908 13 11 99

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.
Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skúsená učiteľka doučí
slovenčinu. T: 0911 305 410

a PREDAJ KRMÍV

ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE,
PLASTOVÉ OKNÁ

T: 0915 249 331

od 2.3. 2020
13 120 0081

servis plastových okien
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

PREDAJ
MLÁDOK
Viac informácií
NA STRANE č.

12

46-0003

Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...

13 120 0122

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

131200042

Ak jej dáš dom ...

štiepaný buk - odrezky dub

131200034

131200009

0910 598 927
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PRIEVIDZSKO Potrebuje nás Alex

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

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

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.

Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

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

T:0948 975 710

Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať,

ako sa postupuje po úmrtí osoby, v tomto
prípade môjho otca. Nemal žiaden majetok, vôbec nič, len veľmi veľa rôznych
pôžičiek bankových aj nebankových. Neviem, ako to funguje, či automaticky príde nejaká pozvánka ohľadom dedičského
konania alebo musím isť sama za právnikom. V každom prípade mám v pláne odmietnuť jeho dedičstvo, keďže sú to len
dlhy. Mohli by ste mi odpovedať na túto
otázku, veľmi by mi pomohla. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pokiaľ dôjde k úmrtiu osoby, tak

príslušný matričný úrad upovedomí príslušný súd, ktorý začne dedičské konanie a poverí notára prejednaním dedičstva
a ten Vás následne osloví. Vy ako zákonný dedič, máte právo
dedičstvo aj odmietnuť. Podľa § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí
stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením
jemu zaslaným. Podľa § 464 Občianskeho zákonníka: Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného
mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť
a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Podľa § 465 Občianskeho
zákonníka: Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím
počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook
Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

» red
Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov
(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131200010

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

ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316

131200117

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

E+G STAV s.r.o.

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

131200007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

131200003

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 120 0013

Redakcia:

NOVÉ V PRIEVIDZI

Východné Slovensko

predaj
záručný
a pozáručný servis
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M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

131200036

Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

721200062

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

domácnosť

3

92-0001-2

prievidzsko
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj
» Predám Škodu Octavia 1,9 2002
v zachovalom stave SDI 50kW,
246 000 km, spoľahlivé so super
spotrebou kombinovaná 4-5 l/100
km,ﬁnančne nenáročná údržba, po
výmene brzdových kotúčov,platničiek, strmeňov,pneumatiky zimné
+ letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ ,T: 0908 595 145

hurtis@advokathurtis.sk

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi
otvára

T: 0915 118 163

Cena za 226 hodinový kurz je od 400,00 €

Informácie:

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA10ZVERINEC
» Kúpim HD kože .T: 0948 799 362
11 HOBBY
hobby
a športA11 ŠPORT
» Predám vybr. plošinu LILI za 180
euro . T: 0948 850 973
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle. T: 0915 876 860

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

OBKLADY
- DLAŽBY
Realizácia všetkých tipov a rozmerov obkladu

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

(GRES, MOZAIKY, LAMINAM...)

Kvalita na prvom mieste.
PEKAR.COEX@gmail.com

Tel: 0904 315 532

131200100

08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie. T: 0908 532 682

a

Informujte sa o možnosti preplatenia kurzov
pre evidovaných nezamestnaných na UPSVaR v Prievidzi.

06 POZEMKY6 / predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Predám záhradnú chatku (cca
50m2) aj s pozemkom (cca 380m2)
v sade 600 - Ročnice, Prievidza.
Nutné vidieť, cena dohodou. Tel:
00421/911 511 502

Cena za 226 hodinový kurz je od 300,00 €

7211200010

05 DOMY 5/ predaj
domy/predaj

Murárske práce

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne od 16.04. do 22.05.2020
KURZ OPATROVANIA DETÍ,
v termíne od 28.05. do 30.06.2020

721200017

04 BYTY / 4prenájom
byty/prenájom
» Hľadám 2 izbový byt nezariadený !! Prievidza a Zapotôčky do 350
Eur alebo 3 izbový do 400 Eur . T:
0944 250 513

721200069

02 AUTO-MOTO
/ iné
auto-moto/iné
2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA. T: 0908
205 521
03 BYTY 3/ predaj
byty/predaj

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Chcete

7221200008

4
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PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

10.3.2020 o 16.00 h.

12 DEŤOM
deťom
12

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

%8'29$$*52352'8.7DV



$PRWRF\NOH $0$$$

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

131200043

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

131200006

13 RÔZNE 13/ predaj
rôzne/predaj
» Predám elek. invalidný vozík
cena dohodou T: 0949 357 434
» Predám autosedačku, práčku,
manželskú posteľ so skriňami,
obývačkou, rastliny do akvária,
jašterica Leguána červeného. T:
0903 044 607
» Predám šrotovník na obilie ,starší
funkčný výkonný, motor 4kw 380v,
menené ložiská na rotore. Cena
120€ .T: 0944 070 215
14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
» Hľadám pani na opateru otca cez
víkend. Plat 6€/hodina. Volajte :
0905 478 249
» Hľadám niekoho, kto by mi podaroval kuchynskú linku. T: 0904
594 884
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15 PRÁCU

13 120 0109

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
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721200005

721200047

Partner
Wüstenrot

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

Dokonale ochráni každý kúsok
vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

izolácie plochých striech

www.plochastrecha.eu

0905 807 194

721200037

zatepľovanie plochých striech
viac ako 20 ročné skúsenosti
zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

Kúpte si sušičku
alebo zostavu práčky
a sušičky AEG a získajte
PENIAZE SPÄŤ

GEODET
NAJLACNEJŠIE

RUK A

ROKOV

&1m+8160

ZÁ

10
5

ÁR

KO
A Ö IN
N

MOTOR

RTOR
VE

UKA N

A

VERTO
IN

5
ROKOV

ROBOK

R UK A
ZÁ

A CELÝ

VÝ

N

AŽ 160 EUR SPÄŤ
40 AŽ
40 160 EUR SPÄŤ

K zakúpenému setu práčky a sušičky - balík čistiacich prostriedkov ZADARMO.
Dovoz a odborná inštalácia ZADARMO.
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721200045

Akcia platí od 17. 2. do 13. 4. 2020 a vzťahuje sa len na vybrané modely.
Viac informácií na www.aeg.sk/bezobav

13 120 0106

www.geodetprievidza.sk

Z

0908 732 624

131200114

GEOMETRICKÉ PLÁNY

R

MÄKKÉ 30€/prm

721200028

PALIVOVÉ DREVO

spomíname

Najčítanejšie regionálne noviny

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten,
kto ťa mal rád, nezabudol.“

„Neplačte že som odišla, ten pokoj mi prajte,
len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“

Dňa 9.3.2020 si pripomíname
3. výročie úmrtia

Dňa 6.3.2020 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko

pani Anny Bandíkovej,

Ján Bišof
z Bojníc.

ktorá nás opustila vo veku nedožitých 67 rokov.
Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami.

Manželka a deti s rodinami.

131190097

Smútiaca rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0119

6

„Čas letí ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.
To, že sa rana zahojí je len klamné zdanie,
v mojom srdci bolesť zostáva a časté spomínanie.“

„Milovali sme ju a ona milovala nás,
tú lásku nezoberie žiaden čas.“

Dňa 4. marca sme si pripomenuli 1. rok,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mamička, starká, prastarká a svokra

Dňa 10.3.2020 si pripomíname
10. výročie, kedy nás navždy opustila
naša drahá mamička

Magdaléna Doničová.

Mária Pružincová, rod. Melišová.

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej - odpočívaj v pokoji.“

„Deň po dni plynie a nám len spomienka v srdci ostala,
ktorá nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného
manžela, otca a starkého.“

Dňa 3.3.2020 sme si pripomenuli 1. smutný
rok, čo nás navždy opustil

Dňa 9.3.2020 si pripomíname nedožitých
80 rokov nášho manžela, otca, svokra,
deda a priateľa

Zdenko Korenčák

pána Mikuláša Dobiáša

z Lehoty pod Vtáčnikom.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
13 120 0116

Manželka Emília, dcéra Renáta s rodinou a syn Norbert s rodinou.

13 120 0121

S láskou a úctou spomína syn Milan.

Manželka s deťmi a ostatná rodina.

13 120 0124

S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

13 120 0108

Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu so mnou.

„Stále je nám ťažko a smutno všetkým,
nič už nie je tak, ako predtým.
Všade chýba tvoj hlas,
mali sme ťa radi a ty si mal rád nás.
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“

„Nevieme nájsť slová, len tie, že sme ťa ľúbili
a navždy ľúbiť budeme.“

Dňa 10.3.2020 si pripomíname 20 rokov
od náhlej smrti nášho drahého

Dňa 7. 3. 2020 si pripomenieme 20 rokov
od smrti nášho manžela, otca a starého otca

Ladislava Jahodníka.

pána Juraja Caňu
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Spomína manželka Antónia, dcéry Iveta, Marta a Tonka s rodinami.
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721200052

S láskou spomínajú rodičia a ostatná rodina.

13 120 0118

z Máčova.

zdravie, služby

KOLIBA U DRAGA Nováky

7

SLUŽBY

rodinné/firemné posedenia, oslavy, kary
tradičné slovenské jedlá
obedné menu

131200012

prievidzsko

PREDAJŇA OUTLET TEXTILU

Otvorené 7 dní v týždni
od 10:00 - 22:00 hod.

Handlová

ODEVY

L-Glamour s.r.o.

aj značkové

Športová 40 (nad Billou),
0915 099 747
Otváracie hod.

Po-Pia 10:00 - 17:00 hod.,
So
8:00 - 11:00 hod.

13 120 0051

13 120 0052

Šimonovská 546/1 Nováky
0905 100 162
drago@drago.sk
www.koliba.drago.sk
: kolibaudraga

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
LA ROCHE-POSAY
Darček k
nákupu
akéhokoľvek
produktu rady
EFFACLAR
Micelárna voda
50ml + EFFACLAR
DUO+ 15ml

navracia pleti pružnosť, plnosť a
dodáva pocit komfortu

EU
s
31,68€

25,60€

PARALEN
500 24tbl -

tlmí bolesť,
znižuje horúčku,
pomáha proti
chrípke

BIODERMA NODE DS
125ml+ 125ml -

šampón na vlasy a pokožku
hlavy s pretrvávajúcimi
stavmi lupín

1,61€
CETEBE IMUNITY
FORTE 60 cps - vitamín
DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek
- používa sa na liečbu zápalu a bolesti
7,33€

6,60€

LIPO C ASKOR
136ml - tekutý

lipozomálny
vitamín C

10,89€

10,36€

17,19€

www.princestav.sk
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
'20<1$.ĹÔÿ
 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV
13 120 0112

hrdla spojenej s
bolestivým prehĺtaním
a na liečbu
zápalu ústnej
dutiny, hrtana
a ďasien vyvolaného
baktériami

17,78€

C, vitamín D a zinok
prispievajú
k normálnej funkcii
imunitného
systému

131200017

Široký výber detskej
ortopedickej obuvi

VICHY NEOVADIOL
MAGISTRAL 50 ml - balzám

PD20-10 strana-
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predajňa v Prievidzi
na Ul. A. Hlinku

ĎAKUJEM

(pri železničnej stanici)

ponúka

pre chovateľov
o krásny vermikompostér
veterinárne
značky Urbalive s kalifornskými
produkty, krmivá
dážďovkami v hodnote
130€ !!!
pre záhradkárov
široký výber
semien, sadív,
sadbové zemiaky,
Zapojte sa, žrebujeme 18.3.2020
hnojivá, postreky
Po - Pi
od 8:00 h
do 17:00 h
So
od 8:00 h
do 12:00 h

13 120 0128

Richard Takáč

13 120 0127

Priatelia,
chcem sa poďakovať všetkým, že prišli k volebným urnám v takom
hojnom počte. Veď demokracia je o vyjadrení slobodného názoru,
aj na veci verejné. Sympatizantom a voličom strany SMER-SD
ďakujem za každý odovzdaný hlas i za to, že ma vybrali ako svojho
zástupcu do NR SR. Presne 2217 preferenčných krúžkov je pre mňa
veľkou výzvou a záväzkom. Verím, že vašu dôveru nesklamem.
Chcem Vás ubezpečiť, že budem v parlamente presadzovať aj
záujmy hornej Nitry a strana SMER-SD neupustí od sociálnej
politiky pre ľudí, ktorá nám je vlastná už dlhé roky.
Teší ma, že v regióne horná Nitra má strana SMER-SD silnú voličskú
základňu a veľkú podporu. V prievidzskom okrese získala vo
voľbách dokonca najviac hlasov. Ďakujeme.
O niekoľko dní tu máme Medzinárodný deň žien. Nezabudnite ani
tento rok na vzácny sviatok, na svoje drahé polovičky, manželky,
mamy, partnerky, staré mamy... Ďakujeme, že Vás máme.

Na FRANEKO
prebieha MEGA súťaž

7

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“,
www.tsk.sk, na úradnej tabuli TSK
a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

3,70 € / ks
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131200054

0905 492 435

801200035

46-0192

www.zaluzie-hudec.sk

47-047

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

13 120 0131

SOŠ Handlová ponúka
na prenájom nebytové priestory
v Handlovej o výmere 2x20 m2.

8
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prievidzsko
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Kúpele Bojnice, a.s.

Bližšie informácie na t.č. 046/5116107,
e-mail:pam@kupele-bojnice.sk

13 120 0113

Spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.
prijme do zamestnania pracovníkov
na pozíciu kuchár/kuchárka.
Dvojzmenná prevádzka.
Platové podmienky: základná mzda
700€/mesiac + 20% prémie
Príplatky za soboty, nedele a sviatky.

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby
47-029

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej ﬁrme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí
Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou

13 120 0107

13 120 0058

Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP
Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.
■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

NEMECKÁ KVALITA
ZA SLOVENSKÉ CENY

131200016

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

SLUŽBY

PD20-10 strana-

75-40

75-28

75-28

131200035

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

11
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GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

75-34

0903 405 588
0905 983 602

94-0044

12
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Predžalobná výzva
V prípade, ak vám niekto dlží peniaze,
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, môžete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh
skôr, ako sa budete domáhať svojho
nároku prostredníctvom súdnej cesty.
Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Veriteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh
už po lehote splatnosti, alebo bola uvedený vo vystavenej faktúre a aj napriek
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha zaplatiť vzniknutú pohľadávku. Každému
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať
dlžníka prostredníctvom písomnej výzvy a nie telefonicky, nakoľko telefonickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže
zákon neustanovuje povinnosť takúto
výzvu zasielať, je na uvážení každého
veriteľa individuálne, nie je stanovený
ani jej obsah, resp. povinné obsahové
náležitosti. Z obsahu predžalobnej výzvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho,
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo
záväzok ide, na základe akého právneho
titulu vznikla, a taktiež upozornenie
danej osobe, že v prípade dobrovoľného
a riadneho plnenia si bude osoba nárokovať splnenie prostredníctvom súdnej
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve
dostatočne špecifikovať dlžníka, a taktiež právny dôvod, na základe ktorého
sa domáha splnenia záväzku od dlžníka. V predžalobnej výzve môže byť dlžníkovi poskytnutá dodatočná lehota na
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak
má veriteľ právo aj na zákonné úroky
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlžníkom dojednané zmluvné úroky, tak
si môže uplatňovať úroky dojednané
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalobnej výzve nárokovať paušálnu náhradu
nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj
náhradu trov konania, a to vrátane trov
právneho zastúpenia. Predžalobnú výzvu je najvhodnejšie zaslať doporučene
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ
preukázateľný dôkaz doručenia, v prípade súdneho sporu, nakoľko samotná
doručenka je verejnou listinou, ktorá
sa považuje za pravdivú, až do momentu preukázania opaku. V prípade, ak
predžalobná výzva nebola dlžníkovi doručená, tak sa vrátená zásielka neotvára, a v súdnom konaní ju otvorí až súd.
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil
nepriaznivé dôsledky prípadného omeškania so zaplatením dlžnej čiastky aj po
doručení predžalobnej výzvy.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
7\^ÄZIKQILWJI"8ZIKW^VÌLVQ"  ;WJW\I"  6MLMüI"ZATVORENÉ  www.diego-slovakia.sk
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Firma prijme

pracovníkov
s nemčinou

ŠITIE RUKAVÍC

1850€ v čistom. TPP.

ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

781200061-1

13 120 0130

0905 833 382

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

do panelárne
v Nemecku.

dielňa v PD

práca na doma

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 02.03.2020 - 16.03.2020 (15,00 hod.).
Predmet súťaže:
Stavby: súp. č. 1677 – prevádzková budova - záhradníctvo postavená na pozemku parcela
C-KN č. 1863/3
súp. č. 1676 – skleníky - záhradníctvo postavená na pozemku parcela C-KN č. 1863/2
Pozemky: parcela C-KN č. 1863/2 – zastavaná plocha o výmere 1264 m2
parcela C-KN č. 1863/3 – zastavaná plocha o výmere 425 m2
Ťarchy:
Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 44 181,97€
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na www.handlova.sk,
resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.

13 120 0132

VYSEKÁVANIE
RUKAVÍC
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

rámové
bezrámové

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

  


BioClimatic pergoly

  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ
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platená inzercia

Mesto zrekonštruovalo ďalšiu školskú telocvičňu
V Základnej škole na Ul. S. Chalupku v Prievidzi
mesto úspešne zrealizovalo rekonštrukciu ďalšej
telocvične. V týchto dňoch bola dokončená realizácia pavilónu telocvične pri hlavnej budove základnej
školy. Na rekonštrukciu cvičebného priestoru bola
použitá aj dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Začiatkom februára tohto roka bola sfinalizovaná ďalšia investičná akcia na úseku školstva. Na realizáciu rekonštrukciu cvičebného priestoru na
ZŠ Ulica S. Chalupku v Prievidzi bola použitá
dotácia z ministerstva školstva vo výške vo výške 66 878 eur. Celková investícia, so spolufinancovaním mesta Prievidza, predstavuje čiastku
81 199,32 eur.
Predmetom rekonštrukcie bola výmena palubovky za drevené veľkoplošné parkety s odpruženým roštom a čiarovaním ihrísk pre basketbal,
volejbal, bedminton a florbal. Súčasťou prác
bola taktiež dodávka nového obkladu telocvične.

Ešte v roku 2017 finančné prostriedky smerovali na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične elokovaného pracoviska. V roku 2018 bola sfinalizovaná
rekonštrukcia palubovky telocvične. Bol zhotovený nový
drevený obklad pod tribúnou, prebrúsené a nalakované
parkety v náraďovni a doplnené chýbajúce sklobetónové tvárnice osadené v stenách po obvode telocvične. Investície do športoviska v roku 2018 boli spolu vo výške 59
460,59 eur.

Investície do telocvične v minulosti
Súčasťou Základnej školy S. Chalupku sú dve
hlavné telocvične, v minulých rokoch boli realizované viaceré investície aj v druhej z nich.

Mesto Prievidza, Právna kancelária,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
ɧS¯VRPQ¿V¼KODVXFK£G]DÏDQDSRXŀLWLHRVREQ¿FK¼GDMRYSUH
potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania na webovej adrese mesta Prievidza
Informácie pre uchádzača:
=£NODGQ£]ORŀNDP]G\(XUɜ(XU
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie právnik – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 20.3.2020QDDGUHVXMestský úrad v Prievidzi, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi.
8FK£G]DÏLNWRU¯VSüĊDM¼NYDOLILNDÏQ«SUHGSRNODG\DbLQ«NULW«ria a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najneskôr
7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu 1.4.2020, prípadne dohodou. Ide o pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
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Právnik

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou pracovnou pozíciou:
ɧY\VRNRģNROVN«Y]GHODQLHGUXK«KRVWXSĊDSU£YQLFN«KRVPHUX
ɧ]QDORVħSU£YQ\FKSUHGSLVRYYbREODVWLVDPRVSU£Y\PHVWDDbSUHneseného výkonu štátnej správy na mesto, s dôrazom na zákon
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č.138/ 1991 Zb. o majetku obcí a katastrálny zákon č. 162/ 1995 Z.z.
ɧSU£FDVb3& :RUG([FHOHPDLOLQWHUQHW
ɧ]GUDYRWQ£VS¶VRELORVħ
ɧEH]¼KRQQRVħ
ɧRVREQRVWQ«DbPRU£OQHSUHGSRNODG\SUHREVDG]RYDQ¼SR]¯FLX
organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, logické myslenie, odolnosť voči stresu
Zoznam požadovaných dokladov:
ɧŀLDGRVħRb¼ÏDVħQDY¿EHURYRPNRQDQ¯
ɧSURIHVLMQ¿ŀLYRWRSLV
ɧRYHUHQ«NµSLHGRNODGRYRbQDMY\ģģRPGRVLDKQXWRPY]GHODQ¯b
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zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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�����������������������������

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

ZAMESTNANCA?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

INZERCIOU

���TO, RÝCHL���������������

SKÚSTE TO

v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

HĽADÁTE

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

