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PEZINSKO
č. 16 / 17. APRÍL 2020 / 24. ROčNÍK

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
    (aj podlahové)
•  Sanita - montáž

MATERIÁL so zľavou

• PRERÁBKY 
   KÚPELNÍ

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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SKLADOVÉ
KONTAJNERY

30 m2 / 80 m3

lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

info: 0948 544 525

PRENAJMEME

         

 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
    Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb 
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až  do 10% 
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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Pezinok, Bratislavská 85 po - pia 800 - 1800, sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• záhradné doplnky - kvetináče  
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky ...

... a za najlepšie ceny
bota 800 - 1300

24
-0
03
8

MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

 montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
 montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
 elektroinštalačné práce  kosenie trávnikov, záhrad

0907 753 122
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Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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Aktuálne menu
nájdete na

www.familja.sk

MENU   pondelok - piatok od 10:30 -14:30

ROZVOZ   v PK a okolie ZDARMA
                               (pri odbere 2 a viac menu)

VÍKENDOVÉ MENU   od 10:00 - 15:00

OBJEDNÁVKY   na SMS: / tel. 0918 066500
                                            alebo familja@familja.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

Čistenie a rekonštrukcie
kanalizačných sietí

TV - monitoring
kanalizácie

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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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

Ponúkam na predaj
dezinfekčné žiariče

Info: 0908 728 763
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Máme radi heslá, lebo heslá mobi-
lizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to 
doslova celé masy. Čím viac hesiel 
a masových vyjadrení k nim, tým 
viac mi to pripomína prvé, respek-
tíve deviate máje za minulého re-
žimu. Tie ôsme si budem pamätať 
do smrti s najvyššou úctou.

Heslami možno „odkomuniko-
vať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny 
preložené – zblbnúť každého. Sú ľu-
dia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša 
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní 
„marketingoví mágovia“, potom sú 
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť 
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne 
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár 
repelentom proti komárom. A napo-
kon, bez ohľadu na to, že tu máme 
tridsať rokov „po“, tak máme medzi 
sebou aj zdatných jedincov, ktorí 
heslami fanatizujú masy. Masy pre-
važne slepé, prevažne hluché a masy 
manipulovateľné, pretože masy netr-
pia na niečo také, akým je napríklad 
individuálne myslenie a schopnosť 
samostatne posudzovať javy a fakty v 
súvislostiach.

Prežívame dobu hesiel. Priam ich 
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný 
predspevák, vypustí heslo a a už znie 
ako chorál ponad sociálnymi sieťami, 
v celom mediálnom priestore, vy-
slovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla 

priebežnú absenciu vlastných myš-
lienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa 
ozýva zo všetkých strán ako pokusné 
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúma-
júcich nimi rôzne netušené rozmery.

Sú však aj takí, ktorí na heslá ne-
majú čas, musia konať. Musia liečiť, 
musia odoberať vzorky, musia držať 
v chode ambulancie všeobecných 
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť 
rozkazy nariadených, nech sú aké-
koľvek, musia piecť chlieb, musia 
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia 
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď. 
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibi-
com, v súčasnej situácii a podobe už 
ani na rozdiel od legendárneho Ke-
cala z Predanej nevesty nebavia. Na-
opak, škodia, brzdia, hádžu polená 
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo 
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky 
svojej bezvýznamnej slávy.

Nerecitujme heslá, prosím... Ko-
najme. Tak, ako je to správne a naj-
mä tak, ako nám to radia 
odborníci s príslušným 
vzdelaním i s dobrými 
výsledkami v praxi! 
Dôverujme múdrosti 
a prestaňme adoro-
vať prázdne, hoci 
vzletné heslá.

Vzletné, ale prázdne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čo nám dávajú chvíle, minúty, ho-
diny, dni strávené v prírode? Určite 
dobré pocity, radosť, chuť sa vrátiť 
zas naspäť a možno veľa pozitivity, 
ktorá aj lieči. 

Skúsme sa teraz zamyslieť opačným 
spôsobom. Čo dávajú prírode chvíle, 
minúty, hodiny, dni, ktoré v nej strá-
vime my ľudia? Škoda, že nie každý si 
takú otázku položí. Práve preto vznikla 
myšlienka, ktorú som s priateľmi zača-
la aj realizovať. Zbierame odpadky v 
lese, na lúke, kdekoľvek sme, lebo sme 
v prírode často. A smutné na tom je, že 
ich nájdeme naozaj všade. 

Popri cestách je ich tiež neúrekom. 
Dennodenne chodíme po ceste Veľký 
Slivník – Demjata, nedalo sa nevšim-
núť si, ako sa postupne okraje cesty za-
pĺňajú odpadkami. Už vmarci 2019 sme 
sa rozhodli obetovať jedno nedeľné od-
poludnie a vyčistiť čo sa dá. Výsledok 
- 4 vlečky za autom, 3 plné kufre auta. 
Čas - cca 4 hodiny. Čistenie cesty sme 
zopakovali o  osem mesiacov neskôr, 
v novembri 2019.

Výsledok - 2 vlečky za autom, čas 
asi dve hodiny.

Pre nás, ktorí máme lesy, lúky, cel-
kovo prírodu radi to znamená iba jed-
no – pokračovať v tom a osloviť možno 
ďalších, ktorí majú pre takéto myšlien-
ky pochopenie. Pri našich zberoch sme 

našli napríklad veľké množstvo skle-
nených fliaš od vína, alkoholu na jed-
nom mieste (možno z podnikov, ktoré 
sa toho potrebovali zbaviť a „nevedia“ 
kam sklo patrí), zaváraniny (človek 
nevyleje zaváraninu, ale aj so sklom 
ju vyhodí), stavebný materiál a všeličo 
iné. Všetci sa ako osobnosti formujeme, 
meníme v určitých etapách života svoje 
postoje, hodnoty. Výhody zberu sú aj v 
tom, že naše deti učíme prejaviť úctu 
prírode, trávime efektívne využitý čas 
s rodinou, s priateľmi, pár hodín sa hý-
beme, robíme niečo pre naše zdravie, 
pre naše telo (aj to je dôležité). Nevýho-
dy zberu? Ak niekto v živote uprednost-
ňuje negatíva, nájde ich aj tu.

Ľudia pridajte sa k nám a zbierajte 
odpad z lesov, lúk, ciest..myslite pritom 
aj na svoju bezpečnosť. Foťte to a zdie-
ľajte, inšpirujte ďalších. Touto aktivitou 
neuškodíme nikomu a ničomu. Príroda 
nám dáva veľa, dajme niečo aj my niečo 
jej.  

Dobrovoľníctvo 
jednoducho a bez dotácií

» Mária Poníková   Foto z akcie v r. 2019
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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

 

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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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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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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Vláda Slovenskej republiky vyhlási-
la mimoriadne opatrenia v Sloven-
skej republike z dôvodu možného 
šírenia koronavírusu COVID-19. Tie-
to opatrenia majú vplyv aj na plne-
nie povinností správcov bytových 
domov v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov.

K vybraným povinnostiam správ-
cov odporúčame:

Vyúčtovanie (do 31.5.):
Vo všeobecnosti nepredpokladáme, 

že by správca nestihol vypracovať vy-
účtovanie (prípadne správu o činnos-
ti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii 
dokumentáciu potrebnú na vypraco-
vanie listín, nič mu nebráni v tom, aby 
si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu bude SOI pri prí-
padnej kontrole prihliadať na prípady 
individuálne a bude v plnom rozsahu 
brať do úvahy objektívne prekážky, 
ktoré spôsobili nesplnenie si tejto po-
vinnosti.

Reklamácie:
Bližšie informácie nájdete TU: 

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-
-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vla-
dy-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi

Schôdze, hlasovania:
Schôdze alebo iné zhromaždenia 

a tiež písomné hlasovanie môžu byť 
ovplyvnené mimoriadnou situáciou a 
rizikom z možného šírenia COVID-19. 
Rozhodnutie v tejto oblasti ponechá-
vame výlučne na správcov alebo vlast-
níkov. Toto rozhodnutie bude pri prí-
padnej kontrole SOI v plnom rozsahu 
akceptované. Odporúčame však, aby 
správca/vlastníci aj v tomto prípade 
postupovali v zmysle príslušných roz-
hodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia 
rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné 
vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť 
potrebám verejnosti s prihliadnutím 
na riziko a život ohrozujúci stav, najmä 
nezanedbať opravy alebo revízie nevy-
hnutné z pohľadu zdravia, života a bez-
pečnosti vlastníkov. Ostatné povinnos-
ti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. 
z. budú posudzované primerane. Upo-
zorňujeme, že nemožno od správcov 
ani od iných podnikateľských subjek-
tov v aktuálnej situácii žiadať plnenie 
všetkých povinností. Preto ubezpeču-
jeme, že SOI bude prihliadať osobitne 
na každý jeden prípad odôvodnený 
mimoriadnou situáciou a objektívnou 
prekážkou na strane podnikateľského 
subjektu.

Povinnosti správcov bytových domov 
– mimoriadne!

» red

Zháňate na internete v dobrej viere to, 
čo nie je dostať v bežnej predajnej sieti? 
Otvárate aj ponuky vám doteraz nezná-
mych a nevyskúšaných obchodníkov? 
Tak to radšej nerobte!

Slovenská obchodná inšpekcia upozor-
ňuje spotrebiteľov na praktiky prevádz-
kovateľa internetového obchodu www.
shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených 
spotrebiteľských podaní, po objednaní 
dezinfekčného prostriedku na ruky bolo 
spotrebiteľom doručené balenie obsahu-
júce vodu, prípadne inú tekutinu. Pre-
vádzkovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť Mi sport, trgovina in storitve 
d.o.o. Spodnje Stranje 33, 1242 Stahovica, 
Slovinsko.

Vzhľadom na uvedené, SOI odporúča 
spotrebiteľom prípadný nákup prostred-
níctvom vyššie uvedenej webovej stránky 
dôkladne zvážiť. 

Medzi ďalšie rizikové obchody podľa 
SOI patria:
huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, elegan-
ceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, 
chyza.sk, rajpradla.sk
zasielkonos.sk, fashionline.com, optimas-
kpro.com/sk_official_ti1/, jordanshoes.sk, 
moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu.

Kedy je e-shop rizikový
Konkrétne webové stránky môžu byť 

zaradené medzi rizikové e-shopy z nasle-
dujúcich

-
vádzkovateľovi e-shopu/predávajúcom: z 
webovej stránky

kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže

chýbajúce obchodné podmienky, nezve-
rejnený reklamačný poriadok vrátane 
informácií o tom, komu a kam je potreb-
né zaslať reklamovaný tovar, nesplnené 
informačné povinnosti, najmä vo vzťahu 
k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 
dní bez udania dôvodu, obchodné pod-
mienky, prípadne reklamačný poriadok sú 
v rozpore so zákonom, zvýšené množstvo 
spotrebiteľských podaní, ktoré SOI v sú-
vislosti s e-shopom eviduje, upozornenia 
na rizikovosť e-shopu dozornými orgánmi 
iných členských štátov EÚ, e-shop vzbu-
dzuje dojem, že ide o slovenského pre-
vádzkovateľa/predávajúceho, je ale pre-
vádzkovaný subjektom z krajiny mimo EÚ, 
čo môže podstatným spôsobom sťažovať 
uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. 
odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, 
reklamácia....), prevádzkovateľ e-shopu/
predávajúci sa nachádza v konkurznom 
konaní a je potrebné, aby si spotrebitelia 
uplatnili svoje nároky príslušnou formou 
(napr. u správcukonkurznej podstaty).

Obozretnosť na strane spotrebiteľa je 
nenahraditeľná a nemôže byť suplovaná 
orgánom dozoru, najmä v prípadoch, keď 
spotrebiteľ vymáha svoje individuálne 
práva.

Pozor na internetových podvodníkov

» red

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA, 0908 205 521.

»Predám 3 - izbový byt, 68 
m2, v Bratislave, na ul. Poľ-
nohospodárskej, vo Vraku-
ni. T. č.: 0902 057 755.

»Prenajmem 1 a 2 izbový 
byt, PK - Juh. kontakt: 0903 
668 201.
»Hľadám do prenájmu za-
riadený 1-2 izb. byt v PK Se-
ver, 0905 593 810.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
alebo okolí. Platba v hoto-
vosti 0918 479 756.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám jačmeň 25 q, 0918 
543 948.

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

Citáty
o pokore
» „Pokora srdca nežiada, 
aby si sa pokoril, ale aby 
si sa otvoril. Práve ona je 
kľúčom k zmene. Až potom 
môžeš dávať a prijímať.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 
francúzsky spisovateľ a pi-
lot 1900 – 1944.

» „Pokora je ako ruženec. 
Keď sa roztrhne ruženec, 
zrnká sa rozkotúľajú. Keď 
sa pominie pokora, všetky 
cnosti sa stratia.“ 
Jean M. Vianney francúzsky 
kňaz a svätec 1786 – 1859.

» „Trpezlivosť a pokora v 
nešťastí sa mi viac páči ako 
veľká radosť a nábožnosť 
vo chvíľach šťastia.“ 
Tomáš Kempenský nemec-
ký kňaz, augustinián a 
mystik 1380 – 1471.

» „Pokora znamená prijať 
realitu bez toho, aby sme 
sa ju snažili oklamať.“ 
Jaroslav Melega.

» „Čnosti, ktoré nás môžu 
šťastne preniesť do več-
nosti, sú pokora a láska.“ 
Giovanni Bosco, taliansky 
kňaz, pedagóg a spisovateľ 
1815 – 1888.

» „Usilujte sa vždy spá-
jať lásku s pokorou, lebo 
bez pokory sa neobídu ani 
ľudia, ktorí sú už dobre 
zachodení na ceste doko-
nalosti.“
František Saleský, francúz-
sky biskup, svätý, spisova-
teľ 1567 – 1622.
                » redakcia

Vtipy 
týždňa

» Nič človeka nenapadne 
samo od seba, i hlúposť sa 
musí najskôr vymyslieť.

» Hlúpemu človeku naj-
viac prospieva, keď mlčí. 
Keby to však vedel, nebol 
by už hlúpy.

» Hlúposť je najzvláštnej-
šie zo všetkých ochorení. 
Netrpí ňou chorý, ale tí oko-
lo neho.

» Hlupák má jednu veľ-
kú výhodu pred človekom 
vzdelaným - je sám so se-
bou spokojný.

» Zaťatosť a zarytosť sú 
najlepšie dôkazy hlúposti.

» Na svete je zavedené, 
že mnoho hlúpych sa hrá 
na múdrych. Z múdrych, 
ktorých je na svete nedo-
statok, len tí najmúdrejší 
sa hrajú na hlúpych.

» Mnohí ľudia majú Achil-
lovu pätu v hlave.

» U nás je ťažké byť hlú-
pym. Konkurencia je obrov-
ská.

» Chyba povinnosťou. Keď 
urobí hlupák chybu, vždy 
vysvetľuje, že to bola jeho 
povinnosť.

» Na svete sú milióny hlu-
pákov. A každý z nich t mys-
lí dobre.

                        » redakcia
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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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0905 593 810

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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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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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

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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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
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Dennú ponuku ako aj ponuku ostatných jedál nájdete na: www.ndegust.sk, Facebook: ndegust
Objednávky denne od 10:00 do 19:00 na tel.: 0944 525 939. Osobný odber: Za dráhou 21, Pezinok
Rozvoz zdarma: Pezinok, Vinosady, Modra, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Limbach

Denné menu
pre seniorov, zamestnancov MV SR, MZ SR, zdravotnícky personál,
predavačky ako aj ostatné osoby zasiahnuté pandémiou... 

Keďže nám NIE JE jedno, čo sa v našej krajine momentálne deje, rozhodli sme sa ponúknuť zľavu pre tých,
ktorí to najviac potrebujú. Zvýhodnená ponuka je v dennom menu vyznačená červenou farbou. Váš vek,
ani to, či skutočne do tejto kategórie patríte, žiadnym spôsobom nepreverujeme - spoliehame sa na vašu čestnosť !

RESTAURANT

3,90€

Denné menu 20.4. - 26.4.2020
Pondelok: • Paradajková polievka /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Brav ový reze  v pivnom cestí ku, zemiaková kaša  130g 5,5€
  • Špenátové halušky, syrová omá ka   300g 4,5€

Utorok:  • Kelová s klobásou  /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Brav ové fašírky, opekané zemiaky   130g 5,0€
  • Kuracia rolka plnená bryndzou a slaninou, dusená ryža 130g 5,0€
 
Streda:  • H stková polievka  /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Brav ový steak, lusky na slanine, dusená ryža  130g 5,5€
  • Langoše (2ks) Cesnak/Syr/Ke up/Tatárska  300g 4,5€

Štvrtok:  • Zeleninová s cestovinou /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Brav ový segedínsky guláš, parená kned a  130g 5,5€
  • Kuracia tortila, hranolky, tatárska   300g 5,0€

Piatok:  • Kulajda  /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Kurací reze  v panko strúhanke, hrášková ryža  130g 5,5€
  • Pe ené buchty s džemom    300g 4,5€

Sobota:  • Slepa í vývar /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Grilovaná klobása, kyslá obloha, chren, hor ica, chlieb 300g 5,0€

Nede a:  • Slepa í vývar /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Rybie filé, slovenský šalát    130g 5,0€

 alšie jedlá na rozvoz:
 • Kurací / brav ový reze , hranolky / ryža, tatárska omá ka  150g 5,9€
 • Vyprážaný syr, hranolky, domáca tatárska omá ka  150g 5,5€
 • Konfitované ka acie stehno, kapusta, karlovarska kned a  200g 8,9€
 • Sezónny šalát s kuracím mäsom alebo syrom   300g 5,9€
 • Zemiakové šú ance s posýpkou a maslom   300g 4,5€
 • Brav ové rebrá, kyslá obloha, chren, chlieb   500g 9,9€
 • Grilovaný pstruh na bylinkovom masle, pe ené zemiaky  200g 8,9€
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Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK
do 60 000€.  0949 411 813

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

#ZOSTANDOMA
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- 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
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PRE SLOVENSKO

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSUE  

Počas mimoriadnej situácie v súvis-
losti s korona vírusom sa dlžníkovi, 
ktorému príslušná pobočka Soci-
álnej poisťovne schválila splátko-
vý kalendár, odpúšťa úrok. Tento 
úrok predstavuje 10 percent z dlžnej 
sumy a dlžník ho inak platí priebež-
ne mesačne spolu s istinou. 

O koľko teda teraz môže dlžník so 
splátkovým kalendárom platiť menej? 
V prílohe rozhodnutia o povolení splát-
kového kalendára má každý dlžník 
presne uvedenú výšku istiny a úroku. 
Odteraz teda dlžník je povinný zapla-
tiť len mesačnú splátku dlžnej sumy 
a úroková sadzba sa počas krízovej 
situácie zo strany Sociálnej poisťovne 
nebude uplatňovať. Ak v priebehu me-
siaca apríl príde so splátkou aj splátka 
úroku, túto sumu Sociálna poisťovňa 
zúčtuje v prospech splátky.

Predškolské zariadenia už nemusia 
Sociálnej poisťovni posielať zozna-
my detí

Sociálna poisťovňa vzhľadom na 
meniace sa zákonné podmienky po-
skytovania dávky ošetrovné v čase ko-
ronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné) 
upozorňuje, že predškolské zariadenia 
jej už nemusia elektronicky zasielať 
zoznamy detí, ktoré ich zariadenie na-
vštevujú. Doteraz tak museli robiť tie 

zariadenia, ktoré fungujú na základe 
plného samofinancovania a nedostá-
vajú príspevok od ministerstva škol-
stva. Ak rodič splní ostatné podmienky 
nároku na dávku, pri dieťati do 11 rokov 
veku si môže OČR uplatniť. Týka sa to 
aj detí, ktoré boli počas koronakrízy 
odhlásené zo súkromných škôlok a 
detí, ktoré nikdy neboli prihlásené do 
predškolských zariadení.

Sociálna poisťovňa prizná ošetrov-
né aj rodičom po rodičovskej dovolenke

Sociálna poisťovňa v čase koro-
nakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým 
vznikne nárok na dávku ošetrovné na 
deti v rôznych životných situáciách. K 
dávke ošetrovné sa tak dostanú aj ro-
dičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide 
o rodičov, ktorým sa končí obdobie 
rodičovskej dovolenky a nemajú mož-
nosť umiestniť dieťa do predškolského 
zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa 
odhlásili zo súkromných zariadení a 
teraz rovnako nemajú možnosť umiest-
niť ho do iného zariadenia alebo nájsť 
opatrovateľku, ktorá by sa mohla o die-
ťa postarať. O dávku ošetrovné môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocen-
sky poistení, a doteraz sa im o dieťa sta-
rala iná osoba. 

Sociálna poisťovňa 
odpúšťa dlžníkom úroky

» SP

»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988.

»Už 7. rok si pripomíname 
smutné výročie, kedy nás 
dňa 24.4.2020 navždy 
opustil Ambrózko Pažitný   
z Vinosad. S láskou na neho 
spomínajú manželka a dcé-
ra s rodinou.

»Dňa 14.4.2020 sme si pri-
pomenuli 1. výročie, kedy 
nás navždy opustila vo 
veku 77 rokov naša milova-
ná a starostlivá manželka, 
mamička a prababička   
Mária Nemčovičová z Bá-
hoňa. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. 
Manžel a deti s rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

16 ZOZNAMKA    

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

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322

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

apríla
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tieniace
siete

-20%
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

BUĎ ZODPOVEDNÝ!
#ZOSTANDOMA
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Šenkvická cesta 12 F, Pezinok
(nákupné centrum BOZIN, pri bývalej Hypernove)
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V PONUKE:

  postreky v malom aj ve kom balení
     (Kumulus 25kg za 53,90 €)

  postrekova e
  hnojivá

     (NPK v akcií za 15,50 € s dph/25kg,
      Cererit, kravský hnoj….)

  nožnice, pilky…
  substráty (výsevný, univerzálny, rašelina…)

      Tešíme na Vás :-)
         tel.kontakt: 033/640 07 68

Máme znova OTVORENÉ
pondelok - piatok 800 - 1700

www.arete.sk           0911 247 257

PREDAJ
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PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 40 55 35

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
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Jar s V4-kouJar s V4-kou

Planty a sadenice v predaji.Planty a sadenice v predaji.
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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 30. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Jahodová plantáž 

v Dunajskej Lužnej 

PONÚKA PRÁCU
skúseným oberačom, ktorí predtým 

pracovali v zahraničí, ale teraz sa tam nedostanú.

Svoje skúsenosti môžete

zúročiť na Slovensku ! 

Práca je úkolovaná, čiže odmena je podľa výkonu. 

Zber prebieha približne od 15. 5 do 20. 6. 

Priemerný oberač zvyčajne zarába 

4 € / hod. v čistom.

UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ

stanú.

ýkonu.nuu  
6.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky  
na čísle  0911 870 026  alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk
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Minimálny odber 1000 ks.

UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

od 0.99€ bez DPH0 99€

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

0.5l - 5.19€ bez DPH

1l - 6.59€ bez DPH

5l - 32.99€ bez DPH

UNUN

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99   I   info@jasclean.sk

Minimálny odber 500 ks. 0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality
0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca apríl
a

AKCIA
 -2

5%
 

do konca apríl
a
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BUDE
DOBRE

#ZOSTANDOMA


