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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.
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4. apríla 1945   
oslobodili vojská Červenej armády Brati-
slavu a Liptovský Mikuláš.

Výročia a udalosti

5. apríla 1992   
začali srbské polovojenské jednotky oblie-
hať Sarajevo.

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely -SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÉ AUTO MOTOR-
KU BABETU DIELY DOKLADY. 
0940100473
»SIMSON MZ MUSTANG PIO-
NIER KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»KÚPIM autoveterány, ŠKO-
DA, moped Pionier, Babeta, 
Simson, Jawa, 0918383828

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

RÔZNE PREDAJ...13
»Predám zachovalú, funkč-
nú mláťačku 22, cena 600€, 
dohoda možná, okres 
Detva. Tel: 0908102833
»Predám Šijací stroj elektric-
ký kufríkový značky Nikole-
ta nepoužívaný za symbo-
lickú cenu 0902252926
»Predám Šijací stroj Veri-
tas nožný stolový funkč-
ný za symbolickú cenu 
0902252926

RÔZNE INÉ...14
»Kúpim zváračku k-200 
alebo ks-250 aj bez káblov. 
súrne. 0944634153

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

7. apríla 1348  
bola založená Karlova univerzita v Prahe.

8. apríla 1546   
Tridentský koncil definitívne ustanovil 
biblický kánon. 

Výročia a udalosti

Ja chcem, tak môžem

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá 
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo 
len chcem. Čo sa mi práve zažiada. 
Nikto ma v tom nemôže obmedziť 
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto ce-
lospoločenského egoizmu a igno-
rovania potrieb či bezpečia tých 
druhých je u nás alarmujúci. Na-
riadenia sú pre tých druhých, pre 
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú 
pre tých druhých, pre hlupákov, 
mňa sa netýkajú. A to už vôbec ne-
píšem o radách a odporučeniach. 
Hoci sú v záujme zdravia. Dokon-
ca, v záujme života, prežitia.

Ak spolu a všetci nebudeme reš-
pektovať nariadenia hlavného hygie-
nika – ktoré majú v právnom zmysle 
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľ-
nú) zákona, ak nebudeme dodržiavať 
vládne nariadenia a množstvo záko-
nov, ktoré v týchto dňoch v zrých-
lenom režime schvaľuje náš parla-
ment, dostaneme sa na španielsku 
či taliansku cestu. Potom bude asi 
každému z nás náš osobný egoizmus 
na dve veci. Vieme aké.

Denne vidíme, že rabovanie 
obchodov nemalo žiaden zmysel, 
základných tovarov je v nich dosť. 

Potravinový sortiment sa zúžil iba 
výnimočne o niektoré komodity a aj 
to iba vďaka ich nerozumnému a pa-
nickému nákupu. A aj to iba dočas-
ne. Logistické centrá sú plné až po 
strechy. Majitelia obchodov sa tešia 
svojej nečakanej jarnej vianočnej se-
zóne. Ich zisky idú do miliárd a oby-
vateľstvo sa vykupuje z posledných 
finančných rezerv ako o život.

Je zákaz vychádzania bez rúšok, 
platí nariadenie o nezhromažďovaní 
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy 
ľudí na hromadné grilovačky a ma-
nifestačné bicyklovanie a korčuľova-
nie v hustote, aká kedysi bývala iba 
v centrách miest počas pracovného 
dňa.

Lebo – ja chcem, tak môžem. 
Môžem je veľký pán, ale musím ešte 
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro 
doplatíme všetci, aj tí, kto-
rí do bodky rešpektujú 
okolnosti týchto výni-
močných dní?

Prosím, zamysli-
me sa. S pozdra-
vom všetko iba to 
dobré -

OPRAVY
AUTOMOBILOV

TRENČÍN 
0949 539 578

RÝCHLO
KVALITNE
VÝHODNE

OSOBNÉ a
DODÁVKOVÉ

VOZIDLÁ
TRENČ
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Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôz-
ne. Trápia sa aj inovátori, ktorí opra-
vujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich 
nechápe. 

Netrápte sa, veď najväčšieho inováto-
ra sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel za-
chrániť. Boží syn trpel a skončil na kríži. 

Trápia sa ľudia, ktorí dávajú druhým 
lásku, ale nedostávajú ju späť. Podávajú 
ruku, ale nie sú prijatí. Oslovujú druhých 
a ponúkajú im pomoc, ale sú odmietnutí 
alebo ignorovaní. Ťažko pracujú a nikto 
ich nepochváli. Majú úžasné talenty, ale 
nikto si ich nevšíma. Ďalší robia dobré 
veci, pomáhajú druhým ľuďom, ale ich 
vďačnosti sa nikdy nedočkajú. Iní poži-
čiavajú peniaze, ale ich dlžníci sa stratia a 
neozvú. Poznám aj ľudí, ktorí urobili veľké 
a dobré veci, ale prezentujú sa nimi druhí, 
ktorí na nich žiadnu zásluhu nemajú. 

Takto to často je - neopätovaná láska, 
nevďačnosť, klamstvo, sebectvo. Boli ste 
aj vy oklamaní a zneužití? Netrápte sa. 
Boha ľudia klamú a zneužívajú každý 
deň. Ani Jemu sa nevracia láska, ktorú 
dáva a nedostáva vďačnosť za Jeho dary 
a pomoc. Miliardy ľudí sa mu obracajú 
chrbtom a hrajú sa na Boha. A On sa na 
nich pokojne usmieva a má ich aj tak rád. 
Každý deň. Stále rovnako. Naveky.

Naše trápenie nie je v tom, že nám nie-
kto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil 
peniaze alebo neuznal naše schopnosti. 
Problém je, že to očakávame. Veď sme pô-
vodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať 
svet. Odmenou je už to, že sme to urobi-
li. Očakávať pochopenie, slová uznania, 
vyznamenania alebo iné úroky vďačnosti 
už netreba. 

Najlepšie je predsa robiť dobré skutky 
v skrytosti. Existuje  kňaz, ktorý vozí vo 
svojom aute bezdomovcov a očisťuje ich 
telá a duše, biskup (nie slovenský), ktorý 
čistí záchody po migrantoch, lekár, ktorý 
zachraňuje chorých ľudí v ďalekých kra-
jinách. Robia to preto, lebo to robiť treba. 

Ježiš priniesol ľuďom lásku a oslobo-
denie od hriechu. Oni mu za to vyrobili 
kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme po-
cestného, hladného, smädného, nahého, 
chorého alebo väzne-
ného urobme mu to, 
čo očakávame, že by 
druhí urobili nám. 
V tomto chudobnom 
človeku môžeme vrátiť 
Ježišovi to, čo sme 
od Neho do-
stali.

Netrápte sa a pomáhajte!

» Ján Košturiak

6. apríla 1814 
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

-
‚‚Dovtedy 

-
netu

‘‘ 

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926

0905 915 036
0907 673 926

KVALITNÉ
VIZITKY

10. apríla 1912   
vyplával Titanic z anglického prístavu 
Southampton.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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Od 1. apríla sa upravli úradné ho-
diny v klientskych centrách, odde-
leniach dokladov a na dopravných 
inšpektorátoch.

Upravené hodiny bude mať streda, 
keď budú pracoviská Ministerstva 
vnútra SR klientom k dispozícii od 
13.00 do 16.00 h. V ostatné pracovné 
dni v týždni sú centrá otvorené od 8.00 
do 11.00 hod., tak ako doteraz. 

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
všetkých poistencov, ktorí majú zria-
denú aktívnu elektronickú schránku, 
že korešpondencia (rozhodnutia, po-
tvrdenia a iné dokumenty) im bude 
zasielaná výlučne do ich elektronickej 

schránky. 
Dočasne bude v Sociálnej poisťov-

ni Rezervačný systém využívaný na 
elektronický zber formulárov, pomo-
cou ktorých poistenci môžu iniciovať 
konanie o ich dôchodku. Po prihlásení 
sa do Rezervačného systému na strán-
ke www.socpoist.sk  treba postupovať 
podľa nasledovných inštrukcií: zadať 
druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť, 
zadať pobočku alebo pracovisko pod-
ľa miesta trvalého bydliska žiadateľa 
a odoslať formulár. Sociálna poisťov-
ňa približne do troch pracovných dní 
bude žiadateľa kontaktovať. 

Zmeny na klientských centrách

» red

S účinnosťou od 27. marca 2020 pe-
diatri nepotvrdzujú rodičom zdra-
vých detí do dovŕšenia 11 rokov Žia-
dosť o ošetrovné.

Na základe žiadosti o ošetrovné 
(fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, kto-
rým si chcú rodičia uplatniť nárok na 
ošetrovné potvrdzujú rodičom chorého 
dieťaťa nevyhnutnú potrebu osobného 
a celodenného ošetrovania z dôvodu 
náhleho zhoršenia jeho zdravotného 
stavu za predpokladu, ak rodičia die-
ťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z 
dôvodu uzatvorenia predškolských a 
školských zariadení. 

Žiadosti o ošetrovné (fialové tlači-
vo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní 
nárok na ošetrovné zaužívaným spô-
sobom. Pediatri taktiež potvrdzujú žia-
dosti rodičom dieťaťa od dovŕšeného 
11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku, 
ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, av-
šak vyžaduje osobné a celodenné ošet-
rovanie z dôvodu, že jeho mentálne 
alebo fyzické schopnosti mu nedovoľu-
jú zvládnuť pobyt v domácom prostredí 
bez dozoru rodiča. Potrebu osobného a 
celodenného ošetrovania u týchto detí 
musí indikovať pediater. 

Ako potvrdzovať ošetrovné

» Zdroj: SP

Ústredný krízový štáb odporučil 
vláde základné hygienické zásady 
pre predajne a nakupujúcich v nich.

Do obchodných prevádzok, ktoré 
majú povolenie hlavného hygienika 
na predaj obyvateľstvu možno vstúpiť 
iba po dezinfikovaní si rúk, alebo na-
sadení rukavíc. Pohyb na verejnosti a 
teda aj nákup je možný iba v rúšku na 
tvári. Dezinfekciu pri vchode a rukavi-
ce (hoci aj tie na pečivo) zabezpečuje 
vlastník obchodnej prevádzky. Ten 
musí zabezpečiť aj to, aby sa v predaj-
ni na ploche 25 metrov štvorcových 
zdržiaval maximálne jeden zákazník. 

Ostatní musia čakať na vstup do nej 
vonku, v rozostupe dva metre.

V sobotu a v nedeľu je už povolené 
otvoriť prevádzky veterinárnych am-
bulancií a pohotovostných lekární. Cez 
týždeň môžu ponúkať tovar a služby 
malé predajne a dielne. Záhradníctvá, 
očné optiky, služby STK a emisnej kon-
troly, lízingové služby, predajne a servis 
bicyklov, notári a advokáti, stavebniny, 
galantérie, farby, laky, elektroinštalač-
né služby, železiarstvo, zberné dvory, 
servis výpočtovej a telekomunikačnej 
techniky, kľúčové služby.

Ako a kde nakupovať

» red
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Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk
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Zmyslom trestného konania je vyda-
nie rozhodnutia vo veci samej, resp. 
meritórneho rozhodnutia. Toto roz-
hodnutie závisí od zistenia skutkové-
ho stavu. 

K  riadnemu a  úplnému zisteniu 
skutkového stavu patrí aj vykonanie 
dokazovania. Základnou zásadou do-
kazovania je zásada zistenia skutkové-
ho stavu bez dôvodných pochybností. 
V zmysle trestného poriadku je medzi 
dôkazné prostriedky zaradený aj vý-
sluch svedka. V  mnohých prípadoch 
je tento výsluch zásadným alebo nie-
kedy aj jediným dôkazným prostried-
kom na náležité zistenie skutkového 
stavu v  trestnom konaní. Výsledkom 
tohto dôkazného prostriedku je výpo-
veď svedka. Nakoľko Trestný poriadok 
neurčuje podmienky svedeckej spôso-
bilosti, tak svedkami môžu byť akékoľ-
vek fyzické osoby, teda aj neplnoleté 
osoby alebo osoby s  telesným, či du-
ševným postihnutím. Pred samotným 
výsluchom v  trestnom konaní musí 
byť zistená totožnosť svedka a  jeho 
vzťah k  obvinenému. Svedok skladá 
prísahu, ak sa jedná o  výsluch v  ko-
naní pred súdom, napr. na hlavnom 
pojednávaní. Každý svedok musí byť 
v takomto konaní poučený o význame 
svedeckej výpovede, o jeho práve odo-
prieť vypovedať, o  zákaze výsluchu a 
o skutočnostiach, že je povinný vypo-
vedať pravdu, nič nezamlčať, a taktiež 
o trestných následkoch krivej výpove-

de. Formuláciou nič nezamlčať je po-
trebné mať na pamäti, že svedok musí 
poskytnúť odpoveď na položenú otáz-
ku, ak túto odpoveď pozná. Takýto sve-
dok má byť tiež poučený o nároku na 
svedočné. Pokiaľ by poučenie svedka 
pred vykonaním výpovede v trestnom 
konaní absentovalo, tak by išlo o pro-
cesné pochybenie a takýto dôkaz v po-
dobe výpovede svedka by bol relatívne 
neplatný. Túto relatívnu neplatnosť by 
bolo možné napraviť len zopakovaním 
výsluchu takéhoto svedka s  náleži-
tým poučením. V  praxi je možné sa 
stretnúť aj so svedkom, ktorý poruší 
túto povinnosť, a teda o okolnostiach, 
ktoré súvisia s trestným činom uvedie 
nepravdivé informácie, resp. vedome 
zamlčí podstatné skutočnosti pre trest-
né konanie. Zákonodarca reagoval na 
tento nežiadúci stav, na podávanie ta-
kýchto informácii, resp. úmyselné za-
mlčanie podstatných okolností, zave-
dením trestného činu krivej výpovede 
a krivej prísahy do Trestného zákona. 
V dôsledku svedeckej výpovede, kedy 
takýto svedok poskytne nepravdivé 
informácie, tak môže byť vydané ne-
správne rozhodnutie.

Poučenie, krivá výpoveď a krivá prísaha

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

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

Tieto dni, posledné týždne, sú mi-
moriadne. Nielen pre vlády, samo-
správy, firmy, rodičov, ale samozrej-
me aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale 
nechodia do školy. 

Nedostali za trest „zaracha“, ale ne-
smú ísť von medzi svojich kamarátov. 
Netočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zo-
stávajú doma, a okrem učenia, ktoré 
ich celkom neobchádza, im zostávajú 
k dispozícii – samozrejme rodičia – a 
počítač ako hračka a sociálne médium.

A čo tak tento priestor využiť na 
odkrývanie talentov? Napríklad 
literárnych? Čo tak zahrať sa na spi-
sovateľa? Združenie internetových 
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za 
týmto účelom literárnu hru pre deti od 
6 do 12 rokov pod názvom Deti deťom 
rozprávky. Deti v uvedenom veku si 
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše 
rozprávka. A kto vie kam až dovedú 
tieto pokusy deti v neskoršom veku. 
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie 
je určená len vynikajúcim a dobrým 
slovenčinárom, ale predovšetkým de-
ťom s fantáziou – a tú majú všetky deti 
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať 
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu 
rozprávky pre iné deti. Pretože každú 

rozprávku si budú môcť prečítať všet-
ky deti, ktoré hovoria našim jazykom.  
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svo-
je deti bližšie k literatúre, povedzte 
im o tejto súťaži. Každá jedna rozpráv-
ka bude uverejnená na internete, každá 
jedna rozprávka bude zaradená do lo-
sovania o odmeny a ak sa nájde dosta-
tok dielok, ak budú splnené stanovené 
podmienky, vybrané deti si nájdu svoje 
meno aj v knižke, ktorú vydá vydava-
teľstvo Pars Artem, ktoré je orientova-
né hlavne na autorov, ktorí uverejňujú 
svoje práce na sociálnych sieťach.

Propozície hry s ďalšími podrob-
nosťami nájdete na facebookovej strán-
ke Deti_deťom, prípadne si ich môžete 
vyžiadať na e-mailovej adrese koordi-
nátora hry ziegler1@ziegler.sk.

Literárna hra pre deti

» šz

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na rozvoz 
a predaj stromčekov

TÝŽDENNÝ PLAT: 300 € + odmeny
práca na 2 - 6 týždňov

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením

0948 632 149

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0902 84 53 48
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto).   Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie.  Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.
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Ľahká pomoc! Môžete si ho pokojne 
vyrobiť doma z toho, čo u vás zrejme 
nájdete. 

Droždie z múky:
Potrebujete polievkovú lyžicu hlad-

kej múky, čajovú lyžicu cukru, deciliter 
piva. Všetko  premiešajte a nechajte do 
druhého dňa postáť pri izbovej teplote.

Táto dávka sa rovná 50 g droždia. 

Droždie možno vyrobiť aj zo zemia-
kov:

Uvaríte v šupe 250 gramov zemiakov, 
po vychladnutí ich ošúpete. Pretlačíte 
ich do misky a pridáte trošku vody a 
vymiešate tak, aby nám vznikla hustá 
kaša. Možno použiť mixér.Z cukru si 
pridaním trochy vody uvaríte sirup. 
Vychladený (vlažný) cukrový sirup 
pridáte k zemiakom a dobre vymie-

šate. Položte na teplé miesto nechajte 
vykysnúť. Po cca 30 minútach pridajte 
pivo a opäť celé poriadne vymiešajte. 
Na teplom mieste, stačí pri izbovej tep-
lote, nechajte 24 hodín postáť. Droždie 
je hotové a môžete ho začať používať 
ako klasické droždie. Zvyšok si dajte do 
chladničky, no snažte sa ho čo najskôr 
využiť. 

Neviete „vďaka“ rabovačom zohnať droždie?

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality

STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 14. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

trenciansko@regionpress.sk
Kontaktujte nás:


