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si môžte znovu zakúpiť ČERSTVÉ SUROVÉ KRAVSKÉ 
MLIEKO vo výdajnom automate umiestnenom na 

ulici M. R. Štefánika (pri OD Pokrok) v Leviciach 
v nepretržitej prevádzke. 

Veríme, že s chuťou a kvalitatívnymi ukazovateľ-
mi nášho mlieka budete spokojní.

OZNAMUJEME, 
že od 1.4.2020
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €

ZAČÍNAME 1.4. 2020
0905 745 006 0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 €  do 10.000 €

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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PRASIATKO PEČENÉ v peci na agátovom dreve 

0948 183 305

KOVACS AGRO, s.r.o.
Družstevná 12, Hronovce
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Miesto odberu: Hronovce, objednávky:  0905 464 751 
Veľkoobchodné ceny na vyžiadanie

SADBOVÉ
KONZUMNÉ
DROBNÉ 

cena 0,90 €/kg (s DPH)

MALOODBER, VEĽKOODBER, VLASTNÁ PRODUKCIA 
Prijímame objednávky na zemiaky

Vhodné aj na sadenie, kaliber 35-50
Balenie: 10kg, 15kg, 25kg

cena 0,30 €/kg (s DPH)

cena 0,40 €/kg (s DPH)

V ponuke  kŕmne zemiaky, jačmeň, pšenica, 
kukurica, šošovica, balíkované seno a lucerka. 
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

INZERCIA
0905 422 015
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

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

Príklad:
RP LV 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Máte zatvorenú predajňu, 
ale viete tovar doručiť 

prostredníctvom kuriéra?
Dajte o tom vedieť!

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015

Viac info:
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INZERCIA
0905 422 015

Všetci ich používame na verejnosti, 
povinne si ich nasadzujeme pred 
vstupom do obchodov, lekární, do-
pravných prostriedkov.

Používame rôzne rúška, najviac 
však doma vyrábané. Ako s nimi zabo-
chádzať?

Použité rúška či respirátory treba 
dať do plastovej tašky, vreca a pevne 
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť 
do nevytriedeného komunálneho od-
padu (čierny kontajner). použité rúška 
či respirátory nepatria do triedeného 
odpadu, treba si po manipulácii s nimi 
umyť si ruky a postupovať podľa všet-

kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho 

materiálu, môžete ich preprať a potom 
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú 
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál, 
tým vyššia teplota vody počas prania.

Čo a ako s rúškami

» red

www.regionpress.sk
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
BEZPLATNA SKARTÁCIA OD 300 KG

 Mobilný výkup papiera od 300 kg 
 sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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MURÁRSKA 
ČINNOSŤ

OBKLADY - DLAŽBY 
STIERKY 

SADROKARTÓNY
0919 374 944
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4
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12 - ročná prax

Michal Macho

• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583,

Levice, preto volajte 0903 727 829

23
rokov na trhu
1997-2020



LV20-13 strana- 4

služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960
»Predám záhradku pod 
Siklosom, 0907562431

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim elektrický mlyn-
koodstopkovač na hroz-
no. Ponúknite - telefón 
0910146453

»ODKÚPIM VYZNAMENANIA 
0903868361
»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

Hľadám prácu. Hľadám si 
brigádu všeobecné práce 
v záhrade a na cintoríne. 
0902271798

»Hľadám kamarátku 
0907369234
»Vzdelaný a seriózny muž 
hľadá priateľku vo veku 
okolo 62 r. SMS 0919186276

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
Dioptrické okuliare aj bez lekárskeho predpisu
Detské okuliare
Slnečné dioptrické okuliare
Základné sklá 13 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

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

LIDL Levice Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Levice Mzda: 3,9996 €/h. brutto   

0948 022 519 •  milan.bozik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 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

ROZVOZ

Zabezpečíme
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PRIAMO NA CINTORÍNE
SEKÁM, ZLÁTIM 

A STRIEBRIM PÍSMO 
0905 296 942  •  0905 451 913
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29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 422 015
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KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE
   0918 848 645, 0908 791 413

• pohodlné parkovanie

www.nabytok-levice.sk
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

sedačky, postele, matrace, 
skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky
Stolárska dielňa:

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

PREDAJ A DOVOZ 
· vence a kytice  · nápis na stuhu  · info na mobile

INFO NA STRÁNKE         objednávky cez mobil
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Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí 
alebo mailom  Monika.Kondacova@rudolph-log.com

 

alebo telefonicky 0908 991 121
 .

**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• Nástup možný IHNEĎ
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 85 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• 13. výplata v hodnote 550 EUR (v júni)
• 14. výplata v

 

hodnote 550 EUR**(v decembri)

s

 

priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Poobedňajšia zmena + 0,24 EUR/hod
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny 
sviatok +150% z

 

priemerného zárobku 

Stravné lístky 4 EUR/deň– 77,5 % hradí zamestnávateľ

Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:

 POMOCNÝCH SKLADNÍKOV
• Práca na plný úväzok od 4,10 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,45 EUR/hod.

• Práca na plný úväzok od 4,45 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70 EUR/hod.

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV59
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Družstevnícka 5089, Levice, +421-(0)36-6350 361-6 SKLADNÍK

Info na tel.č. 0903/780 986

prijmeme do TPP na pozíciu:

Mesačný plat: 700€ brutto/mesiac
Náplň práce:•výdaj a manipulácia 
                             so stavebným materiálom
                          •obsluha vysokozdvižného vozíka
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VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY
Mzda 1200 €/mes. brutto

+ variabilná zložka
Sídlo firmy Malacky

ubytovanie zabezpečené. 

PRIJMEME

tel. 0903 218 947
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31. marca 1901 
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusal-
ka.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Slatine

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné

• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte  
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy

• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/ 
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej 
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi  
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do 
obchodu – predajne 
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA

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)

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

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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INZERCIA
0905 422 015

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

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

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!


