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Týždenne do 34 140 domácností

Vzletné, ale prázdne

Heslami možno „odkomunikovať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny
preložené – zblbnúť každého. Sú ľudia, 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 napokon, bez ohľadu na to, že tu máme
tridsať rokov „po“, tak máme medzi
sebou aj zdatných jedincov, ktorí
heslami fanatizujú masy. Masy prevažne slepé, prevažne hluché a masy
manipulovateľné, pretože masy netrpia 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, vyslovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla

priebežnú absenciu vlastných myšlienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa
ozýva zo všetkých strán ako pokusné
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúmajúcich nimi rôzne netušené rozmery.
Sú však aj takí, ktorí na heslá nemajú čas, musia konať. Musia liečiť,
musia odoberať vzorky, musia držať
v chode ambulancie všeobecných
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť
rozkazy nariadených, nech sú akékoľvek, musia piecť chlieb, musia
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď.
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibicom, v súčasnej situácii a podobe už
ani na rozdiel od legendárneho Kecala z Predanej nevesty nebavia. Naopak, škodia, brzdia, hádžu polená
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky
svojej bezvýznamnej slávy.
Nerecitujme heslá, prosím... Konajme. Tak, ako je to správne a najmä tak, ako nám to radia
odborníci s príslušným
vzdelaním i s dobrými
výsledkami v praxi!
Dôverujme
múdrosti
a prestaňme adorovať prázdne, hoci
vzletné heslá.

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
až

40% na náhrobné kamene
ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.289 €

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na P. BLAHU 10, Nové Zámky

alebo na novootvorenej výstave hrobov Nitrianska cesta 131 (pri cintoríne)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výpredaj trvá do 31.3.2020

+421 908 269 250

info@globestone.sk ℓ www.globestone.sk

76-0023

Máme radi heslá, lebo heslá mobilizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to
doslova celé masy. Čím viac hesiel
a masových vyjadrení k nim, tým
viac mi to pripomína prvé, respektíve deviate máje za minulého režimu. Tie ôsme si budem pamätať
do smrti s najvyššou úctou.

Výročia a udalosti
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNESCO.

18. apríl

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

3,50 €/m
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na víkendy a zastupovanie do predajne
v Bánove.

0905 746 124

07-0012

ARRI s.r.o.

Mzda: 3€ / hod. v čistom
VIAC INFO: 0908 580 999

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:
76-0042

Cenové ponuky ZDARMA

www.strecha.ws

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

hursan@stknz.sk
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76-0031

škridla výpredaj

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok
• pántov a kovaní • klučiek a skiel

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

PONUKA PRÁCE
PRIJMEME
BRIGÁDNIČKU

STRECHYNA KĽÚČ

OSKAR ŠTAUBERT ml.

1

Vzorkovňa ZATVORENÁ, činnosť vykonávame naďalej po
telefonickom dohovore. ZAMERANIE A SERVIS: 0915 125 452

76-0001

76-0027

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

spravodajstvo / služby
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)
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CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr

JARNÉ
ZLˇ AVY

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

76-0038
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NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

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

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

Skúsme sa teraz zamyslieť opačným
spôsobom. Čo dávajú prírode chvíle,
minúty, hodiny, dni, ktoré v nej strávime my ľudia? Škoda, že nie každý si
takú otázku položí. Práve preto vznikla
myšlienka, ktorú som s priateľmi začala 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 nevšimnúť si, ako sa postupne okraje cesty zapĺňajú odpadkami. Už vmarci 2019 sme
sa rozhodli obetovať jedno nedeľné odpoludnie 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, celkovo prírodu radi to znamená iba jedno – pokračovať v tom a osloviť možno
ďalších, ktorí majú pre takéto myšlienky pochopenie. Pri našich zberoch sme

našli napríklad veľké množstvo sklenených fliaš od vína, alkoholu na jednom 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 hýbeme, robíme niečo pre naše zdravie,
pre naše telo (aj to je dôležité). Nevýhody zberu? Ak niekto v živote uprednostňuje 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 zdieľajte, inšpirujte ďalších. Touto aktivitou
neuškodíme nikomu a ničomu. Príroda
nám dáva veľa, dajme niečo aj my niečo
jej.

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0005

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

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

-50%

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
6 - týždnové
MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

781200056-3

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Dobrovoľníctvo
jednoducho a bez dotácií

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

» Mária Poníková

Foto z akcie v r. 2019
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• 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
e
Zabezpečím

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

36-0007

Nové
Zámky

ovocie - zelenina

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

3

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 20.4.2020 do 25.4.2020

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg
MAK MODRÝ
balenie 1kg

4,80 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

0,59 €/kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

RAJČINA STRAPCOVÁ

NOVÁ KVASENÁ
KAPUSTA

voľný predaj
krajina pôvodu:
MAĎARSKO

na domáci spôsob
voľný predaj

1,99 €/kg

0,69 €/kg

ŠALÁT HLÁVKOVÝ

REĎKOVKA ČERVENÁ
zväzok

voľný predaj

voľný predaj

0,49 €/zv.

0,49 €/ks
UHORKA ŠALÁTOVÁ

ČALAMÁDA

voľný predaj
krajina pôvodu:
MAĎARSKO

na domáci spôsob
sladká, pikantná

1,10 €/ks

1,50 €/kg

Ponúkame skorú jarnú zeleninu

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY A BYLINIEK AJ VO VÄČŠÍCH MNOŽSTVÁCH

PRIESADY: paprika - rôzne odrody, rajčina - rôzne odrody, uhorka šalátová, feferónky, chilli papričky, jalapenos atď.

BYLINKY: mäta - rôzne druhy, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška, šalvia, kari, vegeta-ligurček, rozmarín,
koriander atď.

U NÁS V PONUKE:

ZEMIAKY
NA SADENIE:

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0009

certifikovaná sadba

spravodajstvo

4
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Občianska
riadková
inzercia

Povinnosti správcov bytových domov
– mimoriadne!

01 AUTO-MOTO / predaj

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v Slovenskej republike z dôvodu možného
šírenia koronavírusu COVID-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových
domov v zmysle zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1 izbový byt v NZ sídlisko Juh
zariadený voľný ihneď.Tel.
0904140874

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmeň,
kukuricu: 20€/q. Palárikovo.Tel. 0940336457

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej
extraligy.Tel.
0908876988

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane dolu.

K vybraným povinnostiam správcov odporúčame:
Vyúčtovanie (do 31.5.):
Vo všeobecnosti nepredpokladáme,
že by správca nestihol vypracovať vyúčtovanie (prípadne správu o činnosti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii
dokumentáciu potrebnú na vypracovanie listín, nič mu nebráni v tom, aby
si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na
mimoriadnu situáciu bude SOI pri prípadnej kontrole prihliadať na prípady
individuálne a bude v plnom rozsahu
brať do úvahy objektívne prekážky,
ktoré spôsobili nesplnenie si tejto povinnosti.
Reklamácie:
Bližšie informácie nájdete TU:
https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vlady-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 ponechávame výlučne na správcov alebo vlastníkov. Toto rozhodnutie bude pri prípadnej kontrole SOI v plnom rozsahu
akceptované. Odporúčame však, aby
správca/vlastníci aj v tomto prípade
postupovali v zmysle príslušných rozhodnutí 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 nevyhnutné z pohľadu zdravia, života a bezpečnosti vlastníkov. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z.
z. budú posudzované primerane. Upozorňujeme, že nemožno od správcov
ani od iných podnikateľských subjektov v aktuálnej situácii žiadať plnenie
všetkých povinností. Preto ubezpečujeme, že SOI bude prihliadať osobitne
na každý jeden prípad odôvodnený
mimoriadnou situáciou a objektívnou
prekážkou na strane podnikateľského
subjektu.

» red

Pozor na internetových podvodníkov
Zháňate na internete v dobrej viere to,
čo nie je dostať v bežnej predajnej sieti?
Otvárate aj ponuky vám doteraz neznámych a nevyskúšaných obchodníkov?
Tak to radšej nerobte!
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky prevádzkovateľa internetového obchodu www.
shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených
spotrebiteľských podaní, po objednaní
dezinfekčného prostriedku na ruky bolo
spotrebiteľom doručené balenie obsahujúce vodu, prípadne inú tekutinu. Prevádzkovateľom 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 prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky
dôkladne zvážiť.
Medzi ďalšie rizikové obchody podľa
SOI patria:
huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, eleganceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk,
chyza.sk, rajpradla.sk
zasielkonos.sk, fashionline.com, optimaskpro.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 nasledujúcich

ɧ G¶YRGRY  FK¿EDM¼FH LQIRUP£FLH R SUHvádzkovateľovi e-shopu/predávajúcom: z
webovej stránky
ɧQLHMHMDVQ«VN¿PVSRWUHELWHĀX]DWY£UD
kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže
ɧ XSODWĊRYDħ VYRMH VSRWUHELWHĀVN« SU£YD
chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane
informácií o tom, komu a kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar, nesplnené
informačné povinnosti, najmä vo vzťahu
k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14
dní bez udania dôvodu, obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú
v rozpore so zákonom, zvýšené množstvo
spotrebiteľských podaní, ktoré SOI v súvislosti s e-shopom eviduje, upozornenia
na rizikovosť e-shopu dozornými orgánmi
iných členských štátov EÚ, e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa/predávajúceho, je ale prevádzkovaný 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.
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Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík, 0987 654 321.
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, NZ zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

služby

novozámocko
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Ing. Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018

Výročia a udalosti

21. apríla 753

pred Kr. založil podľa tradície Romulus Staroveký Rím.

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

781200011

80120 0012

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

príjme strážnikov na prevádzky

Volajte:

0907 779 018

0904 001 475

Hívjon:

0905 312 160

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

v Šuranoch

za 25€ ročne

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

za bezkonkurenčné ceny

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,60 €

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

NZ20-16 strana-
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07-0050

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
59-0102

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

Ponuka práce

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

781200079

PREDAJ MALEJ HYDINY

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0004

36-0002

(38 programov SK, CZ, HU)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

kurzy začínajú 20.04. 2020
27.04. 2020

ANTÉNY - SATELITY

SBS GUARDING s. r. o.

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

KURZ SBS

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

3,70 € / ks

32-0046
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Sociálna poisťovňa
odpúšťa dlžníkom úroky

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

E

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSU

PRE SLOVENSKO

» SP

zna ka
niklu
typ rus.
lietadla
vazal
alpský
škriatok

odkladá

trochu
nasypeš

toto,
po rusky

vlastnil
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prejavujem
sa

ve mi vyerpávam

hromadila
(kniž.)

ruský
súhlas

Otília
(dom.)

tam
tajni ka
.2
Pomôcky:
zbavím
leviti,
prikovania
AN, man

ur í
hodnotu

pomocníci
kazate a

opojila sa
alkoholom

nie
nahlas

akým
spôsobom

Apolón
(dom.)
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Predškolské zariadenia už nemusia
Sociálnej poisťovni posielať zoznamy detí
Sociálna poisťovňa vzhľadom na
meniace sa zákonné podmienky poskytovania dávky ošetrovné v čase koronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné)
upozorňuje, že predškolské zariadenia
jej už nemusia elektronicky zasielať
zoznamy detí, ktoré ich zariadenie navštevujú. Doteraz tak museli robiť tie

zariadenia, ktoré fungujú na základe
plného samofinancovania a nedostávajú príspevok od ministerstva školstva. 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 ošetrovné aj rodičom po rodičovskej dovolenke
Sociálna poisťovňa v čase koronakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým
vznikne nárok na dávku ošetrovné na
deti v rôznych životných situáciách. K
dávke ošetrovné sa tak dostanú aj rodičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide
o rodičov, ktorým sa končí obdobie
rodičovskej dovolenky a nemajú možnosť umiestniť dieťa do predškolského
zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa
odhlásili zo súkromných zariadení a
teraz rovnako nemajú možnosť umiestniť ho do iného zariadenia alebo nájsť
opatrovateľku, ktorá by sa mohla o dieťa postarať. O dávku ošetrovné môžu
požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocensky poistení, a doteraz sa im o dieťa starala iná osoba.

www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s korona vírusom sa dlžníkovi,
ktorému príslušná pobočka Sociálnej poisťovne schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok. Tento
úrok predstavuje 10 percent z dlžnej
sumy a dlžník ho inak platí priebežne mesačne spolu s istinou.

Najdlhší používaný zemepisný názov na svete, obsahujúci
neuverite ných 85 znakov, je: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu.
Ozna uje 305 metrov vysoký... (tajni ka . 1) . A aby ste si
nepolámali jazyk, je možné použi aj kratší názov... (tajni ka . 2) .

Krížovky pre fajnšmekrov

sociálny labyrint
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Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Začíname sezónu kosenia

V pracovnoprávnych vzťahoch je
zamestnanec povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu
zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho
majetok pred poškodením, stratou,
zničením a zneužitím.
Prvým predpokladom vzniku hmotnej zodpovednosti, na rozdiel od
všeobecnej zodpovednosti za škodu,
je uzavretie tzv. dohody o hmotnej
zodpovednosti. Stranami tejto dohody môžu byť len zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu. Z toho vyplýva, že aj zamestnanci,
ktorí uzavreli jednu z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzv. dohodári. Dohodu o hmotnej
zodpovednosti môže uzavrieť aj študent – brigádnik, pod podmienkou, že
dovŕšil aspoň 18 rokov. Takáto dohoda
musí mať písomnú formu. Nedodržanie
predpísanej formy zákon sankcionuje
jej neplatnosťou. Použijúsa všeobecné
ustanovenia Občianskeho zákonníka.
To znamená, že úkon musí byť slobodný, vážny, určitý, zrozumiteľný a musí
ho vykonať osoba spôsobilá na právne úkony. Dôležitou súčasťou dohody
o hmotnej zodpovednosti je aj podpis,
ktorý nemožno nahradiť mechanickými
prostriedkami, napr. pečiatkou. Špecifikom hmotnej zodpovednosti je to, že sa
týka len určitého okruhu hodnôt, za ktoré v prípade schodku bude zamestnanec
niesť voči zamestnávateľovi zodpovednosť. Tieto hodnoty zákon demonštra-

Tráva v našich záhradách má už tú
správnu výšku, ale ešte stále by sme
na trávniky nemali s našimi prezimovanými kosačkami vybehnúť
len tak. Určite už len napríklad kvôli
včelám, ktorých prvá pastva je práva na sedmokráskach a púpavách,
hluchavkách a iných podobných
kvetoch.

tívne vypočítava ako hotovosti, ceniny,
tovar, zásoby materiálu a pod. Ich spoločným znakom je to, že musia byť určené na obeh alebo obrat, musia byť zverené zamestnancovi a ten je povinný ich
vyúčtovať. Predmety sú určené na obeh
alebo obrat, ak napríklad ide o veci,
ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré
sa prepravujú, stravné lístky, finančné
prostriedky a podobne. Nejedná sa teda
o predmety, ktoré mu zamestnávateľ
zveril ako napr. pracovný nástroj. Dohodu o hmotnej zodpovednosti taktiež
nie je možné uzavrieť za poskytnuté služobné auto či inventárne predmety. Pri
odovzdaní platobnej alebo tankovacej
karty je vhodné, aby zamestnávateľ
uzatvoril so zamestnancom dohodu
o hmotnej zodpovednosti, v ktorej by
malo byť okrem iného uvedené, na aké
účely môže byť tieto karty použité. Zatiaľ čo pri všeobecnej zodpovednosti za
škodu môže zamestnávateľ od svojho
zamestnanca požadovať náhradu maximálne do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, v prípade
hmotnej zodpovednosti zamestnanec
zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom
rozsahu.

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

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

Kosačky potrebujú po zime údržbu
a je jedno, či sú elektrické, alebo benzínové. Akurát u tých benzínových je
práce na predjarnej údržbe trochu viac.
Čas, kým budú mať včely svoj peľ už aj
na kvetoch stromov, využijeme na dôkladnú očistu, výmenu poškodených
súčiastok, nabrúsenie noža a aj na nejaké tie práce na údržbe výzore – karosérie – kosačky.
V prvom kroku odstrojíme, čo sa
dá, rôzne plastové kryty, bovdeny a
lanká v nich. Na skrutky, matičky,
podložky si pripravíme nejakú nádobku, aby sme ich potom kade – tade nemuseli hľadať. Kedysi sa pred sezónou
olej vypúšťal, to bolo dosť zložité na
prácnosť aj čas. Dnes už je ho možné
s ručnou vysávačkou vysať, je bežne
k dostaniu. Pozor, odovzdávajte ho zásadne iba na miestach, ktoré sú na to
určené, nikdy ho nevylievajte do prírody či do kanalizácie.
Potom vyskrutkujte sviečku,
skontrolujte jej stav, ak je príliš čierna,
tak je ju lepšie vymeniť. Lánká skon-
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trolujte, ak majú zatrhnuté vlákna,
rozhodne ich vymeňte. Do bovdenov
nakvapkajte pár kvapiek oleja. Špongiovitý filter paliva vyperte v benzíne,
lepšie je dať nový. Pri brúsení strihacieho noža dajte veľký pozor na to, koľko z
každej strany zbrúsite, výsledná nerovnomerná hmotnosť noža ničí ložisko
motora.
Keď všetko opäť poskladáte, doplníte nový olej a nádrž benzínu, môžete
vyskúšať funkčnosť kosačky. Potom ju
už len „vypucovať“, doslova dať do parády, dobre vodou prestriekať zberný
koš, aby sa vyplavili všetky usadeniny
a prísušky a kosačka bude pripravená.
Nezabúdajte, že pre vašu bezpečnosť je vhodné kosiť v obuvi s vystuženou špicou, rozhodne nie v teniskách či
dokonca v sandáloch. Tak isto je vhodné mať aj ochranné okuliare so „straničkami“. Na tie si však vzhľadom na
okolnosti tak či tak zvykáme.

» red

zdravie / služby
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Chcete chovať hydinu?

NU
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DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK
a
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Minimálny odber 500 ks.

0944 113 140

13 120 0155

83-0133

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99 I info@jasclean.sk
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ca

on

Minimálny odber 1000 ks.
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k IA

od 0
0.99€
99€ bez DPH

%

0.5l - 5.19€ bez DPH
1l - 6.59€ bez DPH
5l - 32.99€ bez DPH

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
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100% záruka kvality
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JE ZABEZPEČEN
UBYTOVANIE
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Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky
na čísle 0911 870 026 alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk

32-0044

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0008
33-0040

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €
63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 0. 4. 20
do 3

zimné záhrady

zasklievanie terás

NZ20-16 strana-

8

