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PRIEVIDZSKO
č. 16 / 17. apríl 2020 / 24. rOčNíK

18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785

Partner 
Wüstenrot
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ JARNÁ AKCIAVEĽKÁ JARNÁ AKCIA
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

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
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
GARÁŽOVÉ BRÁNY,  PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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Opatrenia a pomoc v súvislosti 
s nákazou COVID - 19 

Náš región sa nachádza v neľahkej situácii. Problémy s koronavírusom 
otriasajú celým Slovenskom. Ako krajský poslanec sa snažím aj ja v rámci 
kompetencií a možností pomôcť k uľahčeniu života našich obyvateľov. 

Jednou z mojich aktivít v tejto dobe je hľadanie riešení vhodných auto-
busových spojení pre zamestnancov v našom okrese. Smeruje na mňa veľa 
podnetov, kedy sa obyvatelia obracajú so žiadosťou o pomoc, pretože v čase 
keď cestujú do práce, nemajú vzhľadom k ,,víkendovému“ režimu v prímest-
skej doprave vhodné autobusové spojenie. Preto som oslovil viacerých za-
mestnávateľov v Prievidzi. Už teraz môžem povedať, že sa podarilo posilniť 
autobusové spojenie pre zamestnancov firiem z Novák, Prievidze, Lehoty pod 
Vtáčnikom aj Handlovej.

Situácia je pre samosprávy náročná aj z finančného hľadiska. Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť zverejnila prognózu o vplyvoch koronavírusu na 
ekonomický vývoj a verejné financie samospráv, ktorá žiaľ vôbec nie je priaz-
nivá. Verím, že sa aj vďaka racionálnym krokom a pomoci nás všetkých sa 
podarí prekonať neľahké obdobie.

V rámci aktivít v meste Prievidza informujeme predovšetkým ľudí bez 
domova, ľudí žijúcich v ohrozených komunitách. Práve títo ľudia sú pomys-
lene najslabšie ohnivko reťaze, ktoré môže značne skomplikovať situáciu so 
šírením vírusu v celej spoločnosti. Preto sme pre spomínané skupiny ľudí pri-
pravili špeciálny informačný leták a priamo v teréne im dávame informácie o 
aktuálnej hrozbe s tým, že sme im zabezpe-
čili distribúciu ochranných rúšok.

V týchto dňoch pomáha mnoho dobro-
voľníkov s vyrábaním rúšok, či dezinfekciou 
verejných priestorov, ako sú napr. autobusy, 
za čo im nesmierne ďakujem. Verím, že spolu 
zvládneme túto neľahkú dobu. Držme si palce. 

      Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK 

Svoje otázky smerujte 
na michaldureje@gmail.com

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 obklad kovovej zárubne

   so zachovaním pôvodného 

   rozmeru dverí

 dodanie dverí do 7 dní

 

Q-ZETT 

Q-ZETT spol. s r.o.     Duklianska 19     PO-PIA 9:00-16:30

542 02 25       0908 124 659

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

modelové

rady

ERKADO

-25%
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Vám ponúka:

- prenájom vo ných 1, 2 a 3-izbových bytov v lokalite Ciglianska cesta
       Mesa ná výška nájomného:
       1-izbový byt - od 32 € (Ciglianska cesta 9A)
       2-izbový byt - od 102 € (Ciglianska cesta 6, 8)
       3-izbový byt - od 204 € (Ciglianska cesta 6)            
     - prenájom nebytových priestorov - viac informácií na www.smmpd.sk
     - inštaláterské, murárske, elektrikárske, stolárske a zámo nícke práce

Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o.

V prípade potreby bli ších informácií sme Vám k dispozícií na:
SMMP, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 
tel.: 046/511 1911, e-mail: sekretariat@smmpd.sk, web:www.smmpd.sk 13
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 331

Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

BIODERMA 
PHOTODERM KID 
SPF 50 200ml - 
maximálna slnečná 
ochrana prispôsobená 
citlivej detskej pokožke

VIBOVIT 
Imunity 50 
želé s 
príchuťou 
bazy čiernej 
- 11 vitamínov a 
minerálov pre 
zdravú imunitu

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

PARALEN GRIP 24tbl  -  znižuje horúčku, 
zmierňuje bolesti hlavy, uvoľňuje upchatý nos a bolestivé 
prínosové dutiny, tlmí bolesť hrdla, prináša úľavu pri 
bolesti tela

MAGNEROT 100 tbl -  jediné 
magnézium s kys. orotovou, vďaka 
ktorej 
sa lepšie 
vstrebáva

DeViT 20ml -  
olejová suspenzia 
s obsahom 
vitamínu D3 
(cholekalciferol) s 
dávkovačom

6,04€

15,79€

CLARITINE 10 tabliet 
-  rieši prejavy vonkajších aj 
interiérových alergií, 
neovplyvňuje bežné denné 
aktivity, uľaví od príznakov 
alergie až na 24 hodín

6,56€

Široký výber rúšok Hygienický 
antibakteriálny 

gel  125ml -  
hlboko čistiaci gél na 

ruky s okamžitou 
účinnosťou. Obsahuje 

minimálne 60% 
alkoholu.5,82€

7,85€
8,93€

4,99€
5,47€

10,75€
13,15€

TANTUM NATURA 15 
gumených pastiliek 
-  príchuť med a citrón, 
vitamín C a zinok prispievajú 
k správnemu fungovaniu 
imunitného systému

5,69€
7,12€

Široký výber ortopedickej obuvi aj 
na www.lekarenstm.sk
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ÚVERY/HYPOTÉKY 
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 
0915 168 170 

alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953
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auto-moto/predaj 1
» Predám Škodu Octavia 1,9 
2002 v zachovalom stave SDI 
50kW, 246 000 km, spoľahlivé 
so super spotrebou, kombino-
vaná 4-5 l/100 km,finančne 
nenáročná údržba, po výmene 
brzdových kotúčov,platničiek, 
strmeňov,pneumatiky zimné + 
letné, platná STK+EK do 2022.
Cena 2000€ T: 0908 595 145

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA. 
T: 0908 205 521
» Kúpim staré auto, motor-
ku, Babetu, diely, doklady.T: 
0940 100 473
» Pionier, Mustang, Simson, 
Jawa 90. KÚPIM TIETO MOTOR-
KY .T: 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie.T: 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Predám jatočnú pištol na ošípa-
né a náboje za 20€.T: 0949 868 093

hľadám prácu 15
» Hľadám si prácu v práčovni, kraj-
čírka, upratovačka, v kvetinárstve v 
Prievidzi a v Bojniciach, t.č.: 0915 162 
370, 0940 143 507, 0944 183 206

zoznamka 16

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    

08 STAVBA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.

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

19. apríla 1971   
odštartovala na obežnú dráhu stanica Sa-
ľut 1.

Výročia a udalosti
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk
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OBEC NEDOŽERY–BREZANY
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Vavrinca 

Benedikta Nedožery-Brezany
Požiadavky:

 kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy
 prvá atestácia 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
 bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 ovládanie štátneho jazyka

 znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou, 
znalosť právnych predpisov z oblasti školstva 

a riadenia školského zariadenia
 znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov

 znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
 samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komu-

nikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť.

Platové podmienky:
 zaradenie do platovej triedy 8 – 9, platová tarifa 

v rozsahu 1.118,00 – 1.251,50 EUR
 zvýšenie platovej tarify v závislosti od počtu 

rokov započítanej praxe 
 riadiaci príplatok

 možnosť priznania osobného príplatku.

Uzávierka prijímania prihlášok s dokladmi do: 11.5.2020 - 11:00 hod.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

doručiť na adresu zriaďovateľa:
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa 

a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať!“
Viac informácií na stránke www.nedozery-brezany.sk

EXTRA
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
15 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,60 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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AKCIA na zámkovú dlažbu Semmelrock do 30.6.2020

Objavte pestrý svet dlažieb
BaB Stavebniny
Nitrianske Rudno
www.babstavebniny.sk
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29,90
/m221,90€

SENSO GRANDE

25,30
/m217,50€

NOVA 7

21,50
/m214,90€

CITYTOP® Grande

24,30
/m217,90€

ASTI kombi 

24,00
/m217,90€

LA LINIA®

20,60
/m213,90€

RETTANGO® kombi

18,90
/m213,90€

RETTANGO® kombi EKO

28,40
/m222,90€

CASTELLO ANTICO®

24,50
/m217,90€

APPIA ANTICA® kombi

20,90
/m214,90€

SUPREMA®

29,90
/m221,90€

NATURO®

od 20,90
/m2od 14,90€

TOSCANA

od 13,90
/m2od 8,90€

CITYTOP® kombi

39,90
/m228,90€

BRADSTONE LIAS

23,50
/ksod 8,70€

BRADSTONE LIAS - múr

48,50
/m234,90€

BRADSTONE TRAVERO

44,90
/m232,90€

BRADSTONE COBBLE

42,90
/m229,90€

BRADSTONE OLD TOWN

21,35
/m219,90€

PASTELLA

27,20
/m217,90€

ASTI® NATURA
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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

22. apríla 1970   
sa prvýkrát oslavoval Deň Zeme.

Výročia a udalosti
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Anton Kmeť

Dňa 12. 4. 2020 uplynulo 9 veľmi smutných 
a dlhých rokov čo od nás odišiel tam, 

odkiaľ niet návratu náš navždy milovaný, 
ktorý bol dobrý, obetavý, statočný 

a veľmi priateľský človek

 z Prievidze. 
Láska moja jediná životná, partnerská, krutý osud mi ťa vzal 

a v mojom srdci len bolesť a žiaľ zanechal.  

S veľkou láskou na teba vždy bude spomínať tvoja milujúca manželka Anka, 
dcéra Lucka s rodinou a svokra.
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Dňa 19.4.2020 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá mama, 

stará a prastará mama

z Prievidze.
V našich srdciach ste stále s nami. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

Anton Petráš

Anastázia Petrášová. 

Zároveň si dňa 19.12.2020 pripomenieme 
29 rokov, čo nás navždy opustil náš 

drahý otec, starý a prastarý otec

Júlia Topáková.

„Spi sladko večný sen, 
spomíname na teba každý deň. 

Zhasli očká jasné, srdiečko dobilo 
a svojim rodičom a blízkym smútok nechalo.“

 Dňa 21. apríla uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá

 

  S láskou spomína smútiaca rodina. 
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pondelok - piatok 9:00 - 17:00 hod., 
 sobota 9:00 - 13:00 hod.,  

.

A

Z našej ponuky:

Lepidlo MAMUT

Vodeodolná 
podlaha

6,49€*

Soklová lišta

3,29€/ks
€
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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

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSUE  

Prievidza.

Kde sa dozviete detailné informácie?

Všetko podstatné vrátane pokynov pred odberov nájdete na stránke www.medirex.sk 02 3301 0808.

Otestujte sa 

jednoducho a 

Ako prebieha

testovanie?

 

 

Dokedy je hotový

výsledok vyšetrenia?

80
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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
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DAMAH nábytok
Aj v týchto ťažkých časoch sme tu stále pre Vás!

nájdete nás: Predajňa, J.M. Hurbana 26, Prievidza, Sídlisko Zápotôčky, Telefón: 0907 735 741, 
0907 566 555, mail: damah@damah.sk, facebook:DAMAH nábytok, web:damah.sk

veľký výpredaj 
posledných kusov 

vystaveného nábytku 
za BEZKONKURENČNÉ ceny
    

     
    

Neváhajte! Kontaktujte nás!

500€

Sedacia súprava pevná. 
Rozmer 200x250cm 20€

Detské molitanové 
kresielko pre najmenších 
drobčekov.

33€

Detské 
rozkladacie 
kresielko.

33€

Detské 
rozkladacie 
kresielko.

80€

Rozťahovacia molitanová 
taburetka so snímateľným 
poťahom. 
Rozmer 80 x 66 x 45cm.
Po rozložení 200 x 80cm.

120€

Rozťahovacia minipohovka 
s úložným priestorom. 
Rozmer v zloženom stave 132 x 83cm.
Po rozložení plnohodnotná posteľ 200 x 80cm.

48€

Sedací vak pre tínedžera. 
Výplň sú silikónové guličky.

450€

Sedacia súprava pevná na nohách, 
samostatné tunelové vankúše. 
Rozmer 232x190cm.

90€

Rozťahovacie molitanové kreslo 
s pevnou základnou konštruk-
ciou a zadným čelom. 
Rozmer spania po rozložení je 200 x 80 cm.

Vstavané skrine 
na zákazku

Kuchynské linky 
na zákazku
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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MIMORIADNE ZĽAVY NA PODLAHY, DVERE, ROLETY* z ponuky vyberáme: prírodné vodeodolné kompozitné Nemecké podlahy Krono original H2O Floor z 18,90€/m2 na 16,84€/m2.Pre bližšie informácie volajte na 0908 244 019 
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Samospráva v týchto dňoch spustila druhú vlnu dis-
tribúcie rúšok, tentokrát pre obyvateľov vo veku od 
60 do 70 rokov. Taktiež je zabezpečená aj distribúcia 
ochranných štítov pre detských lekárov. 

Koncom marca boli distribuované rúška pre seniorov 
s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorí do 31.3.2020 

dovŕšili vek 70 rokov. „V prvej fáze bolo vyše 5 500 rúšok 
bezplatne poskytnutých obyvateľom mesta patriacim 
do rizikových skupín ohrozených ochorením COVID-19. 
Týkalo sa to predovšetkým seniorov nad 70 rokov, ale 
aj osamelých s ťažkým zdra-
votným postihnutím, ktorí o 
rúško požiadali individuál-
ne,“ upresnila primátorka Ka-
tarína Macháčková.

 
Druhá vlna distribúcie
Od utorka 7. apríla 2020 pre-

bieha distribúcia rúšok pre 
obyvateľov s trvalým pobytom 
v meste Prievidza vo veku od 
60 do 70 rokov. Do tejto ka-
tegórie spadajú občania, ktorí 
do 31.12.2020 dovŕšia 60 rokov 
a ktorí 70 rokov dovŕšia po 
31.3.2020. Celkovo tak bude 
bezplatne doručených ďalších 
7 400 rúšok.

 Distribúciu zabezpečujú zamestnanci mestského úra-
du, poslanci mestského zastupiteľstva, ale aj zamest-
nanci spoločností Brose Prievidza s.r.o. a BOZPO s.r.o., 
ktorí svoju nezištnú pomoc ponúkli v rámci dobrovoľ-
níckeho programu Prievidza pomáha. Za túto pomoc 
dobrovoľníkom mesto Prievidza srdečne ďakuje a pova-
žuje ju za neoceniteľnú.

 
„Uvedomujeme si, že 

do ohrozenej skupiny 
obyvateľstva spadajú aj 
ľudia bez domova, kto-
rí majú možnosti hygie-
nického ošetrenia rúšok 
značne limitované, preto 
im priebežne príslušníci 
mestskej polície poskytu-
jú tieto ochranné pomôc-
ky,“ doplnila Macháčko-
vá.

Mesto distribuuje 
ochranné štíty 
pre detských lekárov

Mesto Prievidza v tých-
to dňoch zabezpečuje 
distribúciu ochranných 

štítov pre všeobecných lekárov pre deti a dorast, ktorí 
pôsobia v meste Prievidza. Práve skupina detských leká-
rov patrí medzi najviac ohrozené skupiny ľudí. Ochranné 
štíty budú pediatrom doručené priamo do ambulancií. 

Mesto Prievidza doručuje rúška obyvateľom vo veku od 60 do 70 rokov
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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
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, 

búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, 

maľovanie, bytové jadrá, 
elektrikárske práce. 

Rovné strechy FATRAFOL. 
Zn. Lacno

T:0948 975 710


