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Týždenne do 38 810 domácností

Načo?

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ
DREVO

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

POLIENKA aj GUĽATINA

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

0917 649 213

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363
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87-0091

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

75-11

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

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

41-0022

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát 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?

16-0098

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 množstvo 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.

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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Bradlom, Beckov, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Kočovce,
Lubina, Nová Ves nad Váhom,
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nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce,
Dubovany, Chtelnica, Krakovany,
Moravany nad Váhom, Nižná,
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Sokolovce, Trebatice, Veľké Kostoľany,
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,
Bzince pod Javorinou, Horná
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie,
Považany Stará Turá
Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

Ústredný krízový štáb odporučil, aby
Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10
rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a
svojim rozhodnutím uzavrel školské
a predškolské zariadenia.
Sociálna poisťovňa preto automaticky 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 nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv.
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia 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 Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia
lekárom.
Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovania z
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické 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 pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii
uvedie diagnóza U07.2.

22 119 0011

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

» Zdroj: SP (krátené)

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0915 781 227
0905 746 988

KVALITNÉ 0905 746 988
VIZITKY 0915 781 227

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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Redakcia:

Sociálna poisťovňa – OČR, PN
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
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BÝVANIE, SLUŽBY

piešťansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Inzercia

.
020
3. 2
31.

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0915 781 227 • 0905 746 988

LETÁKY
0915 781 227 • 0905 746 988

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN

PN20-13_strana-
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piestansko@regionpress.sk

63-0054

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE, SLUŽBY
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Dodatočné konanie o dedičstve

Občianska
riadková
inzercia
auto-moto/predaj
1
01 AUTO-MOTO / predaj

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»SIMSON, MUSTANG, PIONIER, JAWA 90. Kúpim tieto
motorky.Tel.: 0915 215 406
Kúpim starú Jawu 350. Aj
samotný motor. Tel.: 0949
150 398
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Predám vodný skúter s
príslušenstvom. Tel.: 0915
400 088
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, knihy, odznaky. Tel.: 0903 753 758
12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné

Prípad, kedy sa objaví časť majetku
poručiteľa, resp. osoby, ktorá zomrela
až po tom, ako bolo to prvé, resp. pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie je v právnej ani notárskej praxi vôbec nezvyčajné.
Postup a právna úprava prejednania dodatočného konania o dedičstve
je priamo upravená v Civilnom mimosporovom poriadku. Podľa predmetnej
právnej úpravy, ak by sa po tom ako
uznesenie o dedičstve (v predchádzajúcej právnej úprave osvedčenie o dedičstve) nadobudlo právoplatnosť,
objavil ďalší majetok po poručiteľovi,
prípadne spolu s majetkom aj dlh, tak
súd vykoná o tomto majetku dodatočné
konanie o dedičstve. Ak by sa objavil
len samotný dlh, teda bez ďalšieho novoobjaveného majetku, súd nevykoná
dodatočné konanie. Takéto konanie
je možné začať na návrh alebo aj bez
návrhu. V tomto návrhu je potrebné
uviesť informácie o pôvodnom konaní
o dedičstve, a to uviesť kto pôvodné
konanie vykonal spolu s označením
rozhodnutia, ktorým bolo pôvodné konanie právoplatne skončené. Toto rozhodnutie (bez ohľadu na označenie či
už uznesenie o dedičstve alebo osvedčenie o dedičstve) by bolo vhodné priložiť ako dôkaz k návrhu.
Ďalej je potrebné v návrhu opísať
novoobjavený majetok. Tieto tvrdenia
je potrebné preukázať dôkazom, naprí-

klad výpisom z listu vlastníctva. Tento
výpis nemusí byť použiteľný na právne
úkony, postačuje výpis vytlačený z online portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ . Osobami oprávnenými
na podanie takéhoto návrhu sú predovšetkým tí, o ktorých sa možno domnievať, že sú dedičmi poručiteľa. Vo
výnimočných situáciách môže byť toto
konanie začaté aj bez návrhu, a to na
podnet súdu, notára, štátneho orgánu
alebo orgánu územnej samosprávy.
V prípade, ak by poručiteľ zanechal
po svojej smrti závet, v ktorom by určil
všetkých dedičov spolu s ich dedičskými podielmi, a to k celému svojmu majetku, tak takýto závet by sa vzťahoval
podľa jeho znenia na všetok majetok
poručiteľa, teda aj na majetok objavený
neskôr. V dodatočnom konaní o dedičstve by sa postupovalo podľa tohto
závetu. V prípade, ak by poručiteľ závet
nezanechal alebo by aj zanechal, ale
tento by sa vzťahoval len na konkrétny
majetok, ktorý sa už prejednal v pôvodnom konaní, tak tento novobjavený
majetok by sa dedil podľa zákona.
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Výročia a udalosti

2. apríl

je Medzinárodný deň detskej knihy.

3. apríla 1876

sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ.

1

S
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

U
D

3
5

O8
6
6 8
K

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU 15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Ahoj mám 43 r. 180 cm, 80
kg. Hľadám si priateľku na
vážny vzťah. Iba SMS. Tel.:
0949 169 521

U

Chcete si
podať
inzerát?

6
5
4 8
9
8 4 3 9
7
7

1

5
3 8
6 9

9 1 5
7 4

Výročia a udalosti

28. marec

je Deň učiteľov.

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

30. marca 1920

česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska.

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

2

S 9
U6

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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

D
O

2

7
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3

2
9

2

1
3

8
8 6
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piešťansko

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE + RELAX
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zdravie / služby
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spravodajstvo / ZAMESTNANIE
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09-18

piešťansko

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Piešťany Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Piešťany Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464
Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901

PN20-13_strana-

1. apríla 1963

Výročia a udalosti

bol založený Slovenský ﬁlmový ústav.
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36-0002

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

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

0905 746 988, 0915 781 227

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.pn@regionpress.sk

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN

piestansko@regionpress.sk

33-0006
33-0036

0908 979 496
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