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SKLADOVÉ
KONTAJNERY

30 m2 / 80 m3

lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

info: 0948 544 525

PRENAJMEME

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni 
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých 
týždňov a predsa aj mnohých dobrých 
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase 
preukázať svoju ľudskosť, má množ-
stvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke 
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy 
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo 
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské 
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a 
strach im znižuje ich šance na prežitie, 
áno, doslova na prežitie. Myslime na 
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší, 
odolnejší.

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtem-
nejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha 
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionál-
na. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha 
optimizmus, slovo útechy. A spolupatrič-
nosť, ktorá je obrovskému množstvu Slová-
kov a obyvateľov iných národností u nás na 
Slovensku veľmi blízka.

Načo chodiť do potravín na rodinné 
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí 

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu 
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v panelá-
ku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päť-
krát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad 
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne 
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale 
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich 
dňoch sa vám budeme snažiť predovšet-
kým radiť. Preto aj mierne meníme náš 
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týž-
denníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to 
najľudskejšie.

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

Načo?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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DÁM DO PRENÁJMU
4-izbový rodinný dom

pri centre Pezinka.
Vhodný pre 6-8 ľudí.

0910 160 165
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0908 588 877

kompletné zhotovenie pomníkov  široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov  odstránenie starých pomníkov  doplnky - krížiky, lampáše, vázy ...

www.kamenarstvopesko.sk

h druhov kameňa

Hlavná 421, Vištuk

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com   0948 120 013

Peter Kuna
Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity

a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
  na kanalizácii

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
   rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
   parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

marca
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tieniace
siete

-20%
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DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

Ústredný krízový štáb odporučil, aby 
Sociálna poisťovňa priznala ošetrov-
né pri osobnej a celodennej starostli-
vosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 
rokov + 364 dní) počas celého obdo-
bia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil 
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a 
svojim rozhodnutím uzavrel školské 
a predškolské zariadenia. 

Sociálna poisťovňa preto automa-
ticky predĺži trvanie a následnú výplatu 
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek 
bez to, aby si rodič musel podávať novú 
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať 
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR 
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa 
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.

Preukaz o trvaní PN 
V prípade dočasných PN vystavených 

v súvislosti s koronavírusom pacient ne-
musí Sociálnej poisťovni takéto potvrde-
nie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho le-
kára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. 
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne 
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na 
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvi-
sia s koronavírusom, posielajú preukazy 
o trvaní PN sami štandardným postupom 
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri 
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné 

Žiadosť o ošetrovné zverejnená na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
slúži výlučne rodičom na uplatnenie 
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju 
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju 
majú poslať príslušnej pobočke Sociál-
nej poisťovne e- mailom bez potvrdenia 
lekárom.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu na-
riadenia príslušného orgánu (ústredný 
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom 
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a 
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlači-
vo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto 
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia 
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyža-
duje osobné a celodenné ošetrovania z 
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzic-
ké schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť 
pobyt v domácom prostredí bez dozoru 
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu 
osobného a celodenného ošetrovania u 
detí nad 11 rokov musí verifikovať pedia-
ter. Ako dôvod potvrdenia potreby ošet-
rovania sa v zdravotnej dokumentácii 
uvedie diagnóza U07.2.

Sociálna poisťovňa – OČR, PN

» Zdroj: SP (krátené)

V súvislosti s epidémiou koronavíru-
su vláda prijíma takmer nepretržite 
množstvo opatrení. Všetky sú zame-
rané na ochranu obyvateľstva a jeho 
možnú ekonomickú podporu.

Vláda žiada najmä najohrozenejších 
– dôchodcov vo veku nad 65 rokov, aby 
čo najviac obmedzili svoj pohyb na verej-
nosti mimo svojich domovov.

Vláda odporúča prevádzkovateľom 
potravinárskych predajní a predajní s 
drogistickým tovarom, aby vyčlenili pre 
túto skupinu obyvateľstva otváracie časy 
od  9.00 do 12.00 hod.. Zároveň je naria-
dené zatvoriť všetky predajne v nedeľu za 
účelom dezinfekcie, hygieny a odpočin-

ku ich zamestnancov.
Vláda nariadila povinné nosenie rú-

šok na verejnosti. Do času kým sa skončia 
nútené „prázdniny“ školskej mládeži sa 
ruší možnosť ich cestovania na železnici 
zadarmo. Dôchodcom sa odporúča ne-
cestovať.

V krátkom čase zriadi RTVS na dru-
hom televíznom programe večer o 18.00 
vysielanie omší pre veriacich a v pred-
poludňajších hodinách vysielanie pre 
školákov.

Na zabezpečenie dodržiavania ka-
rantény bude po úprave zákonov spuste-
né sledovanie mobilov v priestore.

Z vládnych opatrení

» red
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37

51
-0

24
5

Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322

 

OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo

ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY
Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
Bližšie info na tel.: 0948 256 789  ...tešíme sa na vašu návštevu

V ponuke budú 16-týždňové nosnice Dominant farby:
hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené GreenShelly
a DarkShelly, sliepočky znášajúce vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.
Od marca je možnosť  objednania 1-dňových brojlerkov ROSS 308,
2-týždň. brojlerových káčat a húsat a 6-týždň. moriakov typu BIG 6.

29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti
pezinsko@regionpress.sk

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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KONTAKT:  p. Mária Blechová, evidencia a správa majetku mesta,
tel.: 033/690 83 19, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú uverejnené aj na web stránke

www.modra.sk

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/39, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/40, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/41, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/42, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/43, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/44, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/45, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu predkladať 
do 30.04.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia 
ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi účastníkmi, 
kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v  rámci obchodnej 
verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/53, druh pozemku: 
orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrál-
nym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: Modra, obec: Modra, okres: 
Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o  kúpu 
predkladať do 30.04.2020 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 
najvyššia ponúknutá kúpna cena. V  prípade rovnosti ponúknutej kúpnej ceny rôznymi 
účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší dátum a čas doručenia 
ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na nového majiteľa je podmienený 
schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku 
a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej 
súťaži najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na predaj pozemkov mesta Modry v lokalite Malé hliny
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na pomoc živnostníkom

Vláda pripravuje schváliť niekoľko de-
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť 
zastavenej ekonomike, vyberáme z 
nich tie pre drobných podnikateľov a 
živnostníkov.

Napríklad dovoliť vybraným prevádz-
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový 
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná 
galatéria.

Alebo umožniť výdaj tovaru koneč-
nému zákazníkovi zo skladu predajne v 
prípade samostatného vchodu za predpo-
kladu splnenia hygienických požiadaviek 
a pri minimálnom počte zákazníkov.

Po rokovaní s telekomunikačnými 
operátormi chce presadiť aj to, aby umož-
nili neobmedzený prístup k internetu, resp. 
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

Vláda chce odpustiť sankcie maji-
teľom vozidiel, ktorým skončila platnosť 
technickej kontroly a emisnej kontroly v 
čase od 1.3. do 30.9.. 

Taktiež sa plánuje odpustenie povin-
nosti platiť minimálne odvody živnostníka 
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj pre-
rušenie živnosti najmenej na jeden mesiac 
až tri roky.

Sledujte preto denné spravodajstvo, 
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku 
apríla.

Pripravované vládne opatrenia 

» red

Dajte o tom vedieť!
Pre firmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk kaleta@regionpress.sk
0907 887 332

Viac info: pezinsko@regionpress.sk
Lucia Demovičová -  0905 593 810

»Prenajmem v centre PK 
nefajčiarovi 1 izb. poloza-
riadený byt 30 m2, 350 €/
mes. vrátane energií, 0910 
38 23 40.
»Dám do prenajmu 3 izb. 
byt v PK Sever, 0915 735 
665.

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Prenajmem garáž na Ma-
lokarpatskej ulici s elektri-
kou, 0949 611 077.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758.

»Predám zviazané časopi-
sy, Poľovníctvo a rybárstvo, 
od r. 1971 až 1987. Odborné 
knihy, zábavnú literatúru o 
poľovníctve a iné veci. Tel.: 
0902 679 183.

»Predám víno biele aj čer-
vené, cena dohodou. Môj 
mobil 0902 654 720.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

»Dňa 25.3.2020 sa dožil 50 
rokov Juraj Štohl z Pezinka. 
„Všetko najlepšie k narode-
ninám, Božie požehnanie do 
ďalších rokov života Ti praje 
manželka Janka, synovia, 
dcéra, brat s rodinou, svok-
ra a ostatná rodina, priate-
lia a známi“.

»Dňa 6.4.2020 uplynú 2 
roky, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko, 
brat, krstný otec Jaroslav 
Mečír z Pezinka. Kto ste ho 
poznali venujte mu tichú 
spomienku. S láskou na 
neho spomína rodina.

»Dňa 22.3.2020 sme si pri-
pomenuli 4. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Rudolfa Saba. S láskou a 
úctou na neho spomína ro-
dina. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu tichú spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

           SPOMIENKY

         BLAHOŽELANIE

Vtipy 
týždňa

» Učiteľka po napísaní dik-
tátu hovorí Róbertovi:
- Čo robíš pri písaní, veď 
tam máš samé chyby!
- … ja sa učím s chybami.

» Pani učiteľka matema-
tiky dáva deťom úlohu na 
riešenie:
- Dom má päť poschodí. 
Na každé poschodie vedie 
desať schodov. Koľkými 
schodmi musíme vystúpiť, 
keď sa chceme dostať na 
najvyššie poschodie?
- Všetkými! - kričí okamžite 
odpoveď Peťko.

» Učiteľka rozdáva žiakom 
vysvedčenie. Ivko sa naň 
pozrie a zahlási:
- Jój, pani učiteľka, veru 
neurobíte radosť mojej 
mame.

» - Miško, kto ti pomáhal s 
domácou úlohou? - Nikto.
- Neklam!
- Tak dobre, ocko.
- Tak mu odkáž, že Wolker 
bol Jiří a nie Johny!

» Na skúške: - Prišiel som, 
videl som, nepochopil som, 
odchádzam.
                » redakcia      
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Sú medzi nami a zvládajú to. Osa-
mele žijúci rodičia s deťmi, bez 
manželiek, manželov, alebo rodi-
čia, ktorí sa aj v pre nás inak nor-
málnej situácii starajú o deti, ktoré 
toho potrebujú oveľa viac ako bežná 
vzorka populácie. 

„Z každej strany počúvať, aké je to 
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Ne-
vravím, že situácia je pozitívna. Avšak 
musím sa úprimne priznať, že pre mňa, 
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny 
ostatných detí s diagnózami nie bežný-
mi, ale zriedkavým, vzácnymi, či častý-
mi... v podstate „normálna“. Napísala 
pani Barbora Zajačková. A pokračuje 
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo 
bežná rodina s jedným trvalo chorým 
členom na zriedkavú diagnózu - depre-
siu, izoláciu, neistotu, nevedomosť, 
nedostupnosť liečby či odborníkov... 
nedostatok informácií, pochopenia a 
pomocnej ruky... Konečne ľudia vníma-
jú aj niečo iné ako peniaze a hmotné 
statky - tie sú asi každému teraz na dve 
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré 
majú dieťatko alebo člena so zriedka-
vou chorobou doma takto žijú mesiace, 
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako 
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď 
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vô-
bec lepšie... Chcem tým len napísať, že 
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť 
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie 
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že 

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk! 
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte 
problém vydržať sami so sebou zname-
ná, že niekde je u vás a vo vás chyba 
programu. Držím palce, aby ste ju našli 
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo 
už teraz sa  svet zmenil!“ Citujeme z po-
solstva pani Barbory Zajačkovej.

Ďalší čitateľ nás upozornil na to, 
že existujú rodiny s jedným rodičom a 
napísal:

„Napriek všetkému, čo sa v tých-
to dňoch vo svete deje, 21. marec bol 
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento 
deň, bol v roku 1984 stanovený na po-
česť a uznanie oddanosti a dôležitej 
úlohy jednorodičov v životoch nezao-
patrených detí a celej neúplnej rodiny. 
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o 
jednorodičovských rodinách a objas-
niť  situáciu v akej sa neúplné rodiny v 
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme 
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť 
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, kto-
rú jednorodičia každodenne vykonáva-
jú pri striedaní pracovného a rodinného 
života. Často pod veľkým finančným a 
emocionálnym tlakom a to všetko pre 
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch 
všetci spoločne podporiť  túto myšlienku 
a spomenúť si na susedu alebo suseda, 
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku 
sú v každej 14-tej domácnosti deti vy-
chovávané jednorodičom.“

Hrdinovia medzi rodičmi

» red

Citáty
o statočnosti
» „Muž bez odvahy a sta-
točnosti je len vec.“ 
Napoleon Bonaparte, franc. 
panovník, vojenský a poli-
tický vodca 1769 - 1821.

» „Človek bez odvahy a 
statočnosti je len predme-
tom.“ 
Napoleon Bonaparte

» „Uznať zlyhania je úkon 
statočnosti a odvahy.“ 
Ján Pavol II., 264. pápež ka-
tolíckej cirkvi 1920 - 2005.

» „Najvyššou hodnotou vo 
svete ideí je spravodlivosť, 
cnosť, statočnosť, múdrosť 
a rozvaha.“
Platón, klasický grécky filo-
zof -427 - -347 pred n. l..

» „Všetci máme v sebe zlé 
veci. A všetci sa musíme 
rozhodnúť či sa tým zlým 
veciam poddáme, alebo či 
proti nim budeme bojovať.“
Kristin Cast, 1986.

» „Odvaha pochádza z 
myšlienky. Statočnosť je 
často iba netrpezlivosťou v 
nebezpečenstve.“ 
Gerhard Tersteegen, ne-
mecký teológ 1697 - 1769.
                » redakcia

28. marec 
je Deň učiteľov. 

30. marca 1920   
česko-slovenský parlament schválil ofi-
ciálnu vlajku Česko-Slovenska.

Výročia a udalosti

51
-0
07
5

- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

51
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835

e-mail: absol@absol.sk
w w w . a b s o l . s k PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky 

Jarná
akcia -25%

KU
PÓ
N
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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Tel: 0903 283 308
         0903 408 819
e-mail:  bas2@stonline.sk 

PEZINOK, Kupeckého 50

- mechanické práce
- digitálna geometria
- test motora - pneuservis
- výmena oleja
- montáž ťažných zariadení 
- plnenie a čistenie autoklimatizácií
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Hľadáte ľudí- zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike
Zamestnáme Vás!

Kontaktujte: 0905 963 035, 0905 593 810
Kontaktujte nás:

distribucia.pk@regionpress.sk

0905 963 035


