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Týždenne do 31 290 domácností

Zvládneme TO?

781200011

škridla výpredaj

Za rozumné ceny!

3,50 €/m

2

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

od 1390 €

O ostatných cenách a akciách sa môžete
informovať telefonicky.
telefonicky
Doprava do 100 km zdarma.

0911 266 549

36-0012

PALIVOVÉ
DREVO

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213
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Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

zo žuly zaoblené hrany

Róbert Bukovský |

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

68-04

z zaručená kvalita
z ceny konečné

36-0041
041

NÁBYTOK NA MIERU

STRECHYNA KĽÚČ

www.strecha.ws

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0005

www.prerabka-kupelne.sk

36-0004

0907 173 047, Tešedikovo

16-0098

od 1190 €

z veľa farieb
z nové tvary

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk

18. týždňové
kuričky nosnice

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

ponúkame:

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Preklad všetkých typov listín
36-0007

ROZVOZ
e
Zabezpečím

?

Hydina Takáč Tešedíkovo

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

zo žuly zaoblené hrany

ROZMÝŠĽAŠ NA
ZMENOU PRÁCE

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
9

Akcia až -30 %

www.konstrukter.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková
ášš
á

pracovné pozície v ČR

36-0003

Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

KAŽDÉMU

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia

Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.

NÁJDEME PRÁCU
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Ľuboš Bugyi
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

STUDNIARSKE PRÁCE

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača

vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

Galanta

Ša¾a

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Na splátky od 20€ mesačne.
Dĺžka kurzu 10 týždňov.
Cena pre študentov 560€
na osobný automobil.
Kontakt:

0940 436 995

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

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
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

Výročia a udalosti
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju
vedeckú misiu.

23. marca 2001

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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36-0030

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Poštová 914/2,
Galanta

07-0030

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com

nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

GALANTSKO

3
Občianska
riadková
inzercia

Reaguje aj Slovenská katolícka charita

Naša úcta a vďaka patrí predovšetkým zdravotníckym a sociálnym pracovníkom pôsobiacim v prvej línii. Slovenská katolická charita pristupila tiež
k viacerým opatreniam v rámci svojich
zariadení po celom Slovensku. Príbuzným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ,
nemôže byť umožnený vstup do pobytových zariadení. Otváracie hodiny
boli obmedzené na nevyhnutné minimum alebo na výlučne telefonický či e-mailový kontakt. Niektorých klientov
denných stacionárov v horšom zdravotnom stave sme preventívne presunuli
do pobytových zariadení. Materiálnu
pomoc, roznos potravinových balíčkov
pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení
pre starších, sociálne slabších a inak
znevýhodnených občanov, poskytujeme i naďalej, s prijatím potrebných
preventívnych hygienických opatrení.
Napriek výpadku mnohých zamestnancov sa zo všetkých síl snažíme, aby naše služby fungovali
i naďalej a aby tento výpadok nepociťovali predovšetkým klienti. Ako jedna

z mnohých organizácií tiež zápasíme
s akútnym nedostatkom ochranných
zdravotníckych pomôcok, čo výrazne
sťažuje naše pokračovanie v službe
spoločnosti. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme ľudí bez domova,
pre ktorých je nevyhnutné z verejných
zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade karantény alebo izolácie po pozitívnych testoch a miesta na denný pobyt
ako preventívne opatrenie.
No Charita koná aj iniciatívne.
Dobrovoľníci z farských charít i naši
zamestnanci ručne pripravili stovky
rúšok pre kolegov v teréne i v kanceláriách, seniorov a ďalších klientov
využívajúcich služby Charity. Zároveň
títo dobrovoľníci v mnohých miestach
organizujú donášku potravín a liekov
pre seniorov. Cez online médiá sprístupňujeme cvičenia pre seniorov alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe. Aj iných príkladov je vela, láska je
kreatívna.
V sučasnej ťažkej dobe pozývame
všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak
máte vo svojom okolí starších a chorých, prejavte záujem a ukážte im
svoju podporu. Ak môžete poskytnúť
pomoc, kontaktujte diecézne charity a
našich koordinátorov farských charít.
Kontakty pre jednotlivé regióny celého Slovenska nájdete na našej stránke
https://www.charita.sk/kontakt/.

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu garzon-

ku v Ga. 0905101903
»Prenajmem veľký 1-izbový
byt v Šali. 0903731710
»Prenajmem 5-izbový poschodový rod.dom v Šali,
0903731710

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Galan-

te. Platba v hotovosti.
0907044080

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu

» SKCH

0904 202 630

36-0031

V Slovenskej katolíckej charite,
najväčšom neverejnom poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý
prostredníctvom
zamestnancov
poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine - seniorom, citlivo vnímame súčasnú situáciu verejného
ohrozenia.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682.

Vtipy
týždňa

09 DOMÁCNOSŤ
»Hľadám pomoc do domácnosti pre chorú pani na
4 dni v týždni po 4 hodiny
plat dohodou, 0910501873

»ZViete, že prvá zmienka o
internete bola už v biblii?
Vtedy keď Matúš povedal
„rozhoď sieť“

14 RÔZNE / iné
»Odstúpim priestor na
svadbu 10.10.2020 Hotel
Tevel Sládkovičovo. Info
0917686153

»Trápi ma IT problém:
- Koľko gramov má Instagram a koľko kníh obsahuje Facebook?

Chcete si
podať
inzerát?

»Včera som zmenil heslo
na Wiﬁ a za hodinu prišiel
sused, či sa mu nemôžem
pozrieť na počítač, že mu
nejde internet.

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

zjX¤U~jbj+
%jU¤

»- To sme radi, že sme
sa k vám dovolali. Nám
program stále píše, že nemáme zapnutú tlačiareň.
Čo s tým máme robiť?
- A máte ju zapnutú?
- No, nemáme.

Zľava -20% na komôrkové dosky 10mm

» redakcia

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

«[¤Ɖ®

ěƗă%

Zľava -25% na plné dosky

jÚƉƆØŀŀƉ7wĵ2ƉŸƉ%zB
Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006
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721200077

»Viete, aký je rozdiel medzi
jablkami a Windows?
- Jablká padajú len na jeseň.

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZDRAVIE
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lekárka v odboroch vnútorné
né
lekárstvo, všeobecné lekárstvo
vo
a klinická farmakológia.

INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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Sladké drievko
Zaujímavá rastlina s cukrovinkovou vôňou a množstvom skvelých
účinkov na organizmus. Volá sa
Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza
glabra L.).
Je to trvalá rastlina väčšieho vzrastu, z čeľade bôbovitých. Z jej hlavného
koreňa vyrastajú odnože a pakorene,
kvitne od júna do júla. To nám však neprekáža, pretože nás zaujímajú práve
drevnaté korene a pakorene.
Dôvod je jednoduchý. Pri ich používaní, napríklad vo forme čajov (pozor, neodporúča sa ľuďom s vysokým
krvným tlakom) si môžeme pomerne
účinne zdravotne prilepšiť. Látky obsiahnuté v sladkom drievku posilňujú
našu imunitu, a tým aj obranyschopnosť organizmu proti vírusom a baktériám, a to najmä v období chrípok a
prechladnutí. Konzumácia sladkého
drievka sa odporúča ako vhodná prevencia, ktorá nie je pre organizmus
žiadnou záťažou. Napomáha ľahšie
dýchanie – pri pretrvávajúcich problémoch s dýchaním, astme alebo alergiách môže byť sladké drievko naozaj
veľmi nápomocné. Sladké drievko pomáha tiež pri prvotných príznakoch
gastritídy, ako je nadúvanie, bolesť
brucha a nevoľnosť. Upokojuje žalúdok
a tlmí zápal. V tomto prípade funguje
ako prvotné protiopatrenie pred návštevou lekára.
Máte problém so záhou? Ak máte

ťažkosti so zažívaním a často vás páli
záha, sladké drievko by ste mali mať
vždy poruke ako domáce liečivo.Vďaka
prirodzeným antibakteriálnym, protizápalovým a protiplesňovým účinkom
bude konzumáciou sladkého drievka aj
vaša ústna dutina čistá. Predídete vzniku zubného kazu a povlaku. Dokonca
ho môžete použiť ako kloktadlo pri bolesti zubov.
Zaujímavá informácia pre obéznych znie - flavonoidy obsiahnuté v
sladkom drievku znižujú tvorbu tukového tkaniva na bruchu a rovnako aj
úroveň triglyceridov.
Sladké drievko používali ako liek
už starovekí Gréci, Egypťania, Číňania
a Indi. Bolo kľúčovou zložkou v mnohých bylinných zmesiach a elixíroch
a je jednou z najcennejších liečivých
bylín všetkých čias. Ak však trpíte na
nejaké závažné zdravotné problémy,
užívanie akéhokoľvek voľnopredajného lieku či výživového doplnku prekonzultujte s lekárom. Ak máte príliš
vysoký krvný tlak, nie je užívanie sladkého drievka vôbec vhodné.

Prijem plošnej
inzercie
do ktorého koľvek okresu
tel.: 0905 373 407
e-mail: galantsko@regionpress.sk

» red

AME

POKER
MIN. ZÁMENA

50€

NOVOOTVORENÉ

NONSTOP

CASINO RESPECT
Šala - Veča pri TESCU

POKER každý deň od 20:00 hod.

76-0037

IT
NOLIM

CASH G
M
E
'
D
L
HO
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Ako správne
nosiť rúško
Nosiť rúška by sme mali v týchto dňoch všetci. Vieme ich však
správne používať?
Nasadenie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša,
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:
- textilné rúško pravidelne čistite praním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

Prinášame návod na ušitie rúška

Nosiť rúško nie je hanba!
Šírenie koronavírusu, chrípky či
iných vírusových infekcií môžeme obmedziť nielen častým umývaním rúk, ale aj nosením rúšok.
Hoci niektorí sú ohľadom používania rúšok stále skeptickí, podľa
odborníkov má ich používanie
zmysel. Nosiť by sme ich mali nielen na vlastnú ochranu, ale aj na
ochranu iných pred kvapôčkovou
infekciou.
Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým
tovarom, prinášame návod, ako si ich
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť
aj doma z toho, čo sa isto nájde v každej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:
niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavlnenú látku (pokojne postrihajte oblečenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak nemáte, môžete použiť šnúrky či stužky),
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:
-Z gumy odstrihneme dve rovnaké
časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí
to od veľkosti tváre.
-Na bavlnenú látku si ceruzou nanesieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.
-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ceruzou naznačíme dieliky vzdialené
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).
-Látku trikrát zahneme - nariasime,
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).
-Po pravej i ľavej strane látku zahneme z oboch strán 1 cm a popri špendlíkoch prešijeme.
-Na ľavej i pravej strane prišijeme z
rubovej strany gumu, ak nemáme, môžeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na
zátylku (viď foto 4).
Návod, realizácia a foto:
RENÁTA KOPÁČOVÁ

obr.3

obr.1

obr.2

obr.4

33-0033

ilustračné foto autor Tumisu pixabay
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príjme strážnikov
na objekt

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

SBS GUARDING s. r. o.

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka

Nástup IHNEĎ!

príjme strážnikov na prevádzky

0911 245 691

v Galante

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Duslo Šaľa

36-0001

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk

Ponuka práce

Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.
Obsadzujeme pozície:

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

ăðąñĈąôóŝòøăðąôñýŭÿāıÿāðąĎā
ăðąôñýŭāþĉÿþĝăĎā|āþùôúăþąŭüðýðűĢā

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

781200062

hoto platobného rozkazu nepredchádza
zdĺhavé súdne konanie, ale je vydaný
súdom na základe návrhu Žalobcu, ktorý s návrhom predloží všetky potrebné
dôkazy.
Cieľom upomínacieho konania je
zefektívniť a zrýchliť súdne konanie,
ktoré sa týka peňažných nárokoch
a výrazne tak skrátiť lehotu žalobcu na
vymoženie pohľadávky. Súdny poplatok sa v tomto prípade znižuje o 50 %
v porovnaní so štandardne vedeným
súdnym konaním. Je potrebné zdôrazniť, že ak nie je možné platobný rozkaz
doručiť do vlastných rúk žalovaného,
prípadne bol voči nemu podaný odpor
zo strany žalovaného, súd vyzve Žalobcu, aby podal návrh na pokračovanie
v konaní. V prípade, ak žalobca takýto
návrh podá, tak súd vec do 5 dní postúpi súdu príslušnému na rozhodovanie
v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku, na ktorom sa vo veci bude
následne konať. Je na zvážení žalobcu,
ktorú alternatívu na vymáhanie svojej
peňažnej pohľadávky si zvolí. Odmietnutie návrhu v prípade upomínacieho
konania nie je prekážkou podať návrh
podľa Civilného sporového poriadku.

36-0033

Výročia a udalosti

21. marec

je Svetový deň lesov

24. marca 1882

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

objavil Robert Koch baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (Mycobacterium tuberculosis).

52-0018-5

(Alternatíva konania o platobnom rozkaze)
Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní. V zmysle
predmetného zákona je možné podať
návrh na vydanie platobného rozkazu
výlučne elektronickými prostriedkami
do elektronickej schránky súdu.
Príslušným súdom na podanie takéhoto návrhu je ako jediný Okresný súd
Banská Bystrica. Tento návrh je možné
podať len prostredníctvom stanoveného
elektronického formuláru zverejneného
na stránke https://obcan.justice.sk/ezaloby. Elektronický návrh musí byť autorizovaný v zmysle zákona o e-Governmente. Listiny a vyhlásenia, ktoré majú
byť prílohou k návrhu, musia byť taktiež
podané elektronicky spolu s návrhom.
Pre podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť
na portál eŽaloby. Upomínacie konanie
je koncipované na princípe elektronického podávania návrhov. Takáto forma
umožňuje automatické spracovanie, čo
má vplyv na samotné urýchlenie konania, ktoré možno iniciovať výhradne
elektronicky. Podmienkou je mať aktivovanú elektronickú dátovú schránku
na doručovanie, a to na Ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/. V prípade, ak takúto schránku
aktívnu žalobca, resp. navrhovateľ
nemá, môže sa obrátiť na právneho zástupcu. Konanie je skrátenou formou
súdneho konania. Výsledkom je vydanie platobného rozkazu. Vydaniu také-

SBS
LAMA SK

Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:
murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

36-0002

Elektronické upomínacie konanie
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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0918 726 754
13 120 0103

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

do

0944 556 070



stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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