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Aj spomienky nás učia
Naozaj som to nemal rád. Kopať a okopávať záhradu, obrábať záhony so zeleninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty
na celú jar. Moja nebohá stará mama
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhrada musela byť. A keď sa varilo, nešla
do supermarketu, ale za stodolu, s
nožom v ruke a vybrala si čo bolo treba. Dopestovala si všetko. Zeleninu,
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny.
A nielen pre seba, ale pre celý dom a
často aj pre menej pracovité susedy,
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo,
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.
Pritom nemala žiadnu farmu, ani skleníky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne
zbierala mandelinku zo zemiakov a stíhala aj domácnosť a v mladších časoch aj
prácu na družstve.
Dnes kosíme trávniky a po mrkvu
utekáme autom do supermarketu. Jablká,
slivky a višne patria medzi najdrahšie
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekárňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho
roku.
A my hnijeme v radoch počas čakania
na voľný košík alebo možnosť vstupu do
obchodu.
Dnes sa tomu vzletne hovorí potravinová bezpečnosť. V skutočnosti na
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrkvu do polievky nemáme. Čosi sa stane a
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme
využili všetky možnosti, ktoré nám okolnosti priam vnucujú.
Veď malú záhradku môžeme mať aj
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudúce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako
je dobré zvýšiť vlastnú potravinovú bezpečnosť aspoň
čiastočným samozásobiteľstvom.
Začína sa sezóna, ešte
je čas. A tento rok aj čas
najvyšší!
Nech sa vám
darí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
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Trnavsko
Zlatomoravsko
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/Orava – Ružomberok – Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín - Zázrivá/ - Ústredná vojenská
nemocnica SNP v Ružomberku do utorka tohto týždňa otestovala 1134 pacientov a z nich bolo 28 pozitívnych. Sú medzi nimi aj obyvatelia Oravy. Pozitívnu cestovateľskú anamnézu mal 25-ročný muž
z okresu Dolný Kubín a 27- ročná žena z okresu
Námestovo. Nakazeným je aj päťročné dievčatko z
okresu Námestovo, 58-ročná žena z okresu Tvrdošín, 62-ročný muž z okresu Dolný Kubín a 36-ročný muž z okresu Námestovo. Z koronavírusového
ochorenia sa vyliečil 21-ročný obyvateľ Zázrivej s
cestovateľskou anamnézou, ktorý v byte v Dolnom
Kubíne absolvoval karanténu a tam sa aj liečil.

/im, mr, úvn, or/

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínčan František Okoličáni si prevzal cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka za dlhoročnú funkcionársku činnosť vo futbale. Zaradil sa tým medzi zvučné mená ako Jozef
Barmoš, Jozef Štibrányi, alebo Milan Lešický. Cena
je udeľovaná iba výnimočným osobnostiam slovenského futbalu za zásluhy a mimoriadne činy.
Ivan Chodák pochádzal tiež z Dolného Kubína.
Bol lekárom a všestranným športovcom, no najmä
futbalistom. Počas kariéry nebol nikdy vylúčený a
nedostal ani jednu žltú kartu.

/šk, pm, gp, or/

/Orava – Žilinský kraj - Slovensko/ - Policajné
kontroly na dodržiavania sprísnených podmienok
pohybu osôb v spolupráci s armádou od 8. do 13.
apríla priniesli takéto výsledky: Orava: 4 524 skontrolovaných na hraniciach okresov v motorových
vozidlách, 163 vrátených späť do okresu, 13 nemalo rúško. Výsledky kontrol na Orave počas celej
doby mimoriadnej situácie: 29 porušení karantény
nariadenej lekárom, 5 porušení zákazu otvorenia
prevádzky. Žilinský kraj: 17 610 skontrolovaných,
534 vrátených, 56 nemalo rúško. Slovensko: 150
193 skontrolovaných, 3 000 vrátených, 88 nemalo
rúško, 3 sankcie za neuposlúchnutie.

Stredné Slovensko
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/im, obl, jl, or/

/Tvrdošín/ - Na futbalovom štadióne v Tvrdošíne
nedávno vandali poškodili 27 sedačiek. Cena jednej sa pohybuje od 9 do 12 eur. Celý areál je oplotený, iba od rieky nie a vandali pravdepodobne
chodia tadiaľ. Tvrdošínsky klub plánuje v blízkom
období dokončiť oplotenie a namontuje v strede
tribúny kameru. ŠK Tvrdošín zverejnil video a výzvu, že ponúka 150 eur za chytenie páchateľov. Zakrátko bola na facebookovej stránke klubu správa.
Vďaka dobrým ľuďom a kamerovým záznamom
má klub pravdepodobne mena nespratníkov a sú
medzi nimi aj dievčatá. Už je to v rukách polície.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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/Orava – Lokca – Tvrdošín/ - Podľa kalendára
Oravskej bežeckej ligy sa prvé podujatie malo konať v sobotu 25. apríla 2020 v Lokci. Kvôli koronavírusovej pandémii sa Beh na Brabírku neuskutoční.
V kalendári sa rušia aj ďalšie bežecké podujatia,
napríklad 7. júna nebude ani obľúbená Tvrdošínska dvanástka.

/im, sfz, dr, or/

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

/im, mr, mj, pz, or/

/Dolný Kubín/ - Všetky detské a športové ihriská
v správe mesta Dolný Kubín sú naďalej až do odvolania zatvorené. Rodičom detí, ale aj všetkým obyvateľom dolnokubínska samospráva odporúča,
aby čas s rodinou trávili doma, alebo na prechádzkach v prírode. Všetky linky mestskej autobusovej
dopravy premávajú v prázdninovom režime.

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

/msú, mb, or/
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
04 BYTY / prenájom
» Mladá mamička vo finančnej tiesni s dvomi deťmi hľadá podnájom v okolí
Tvrdošína. Ďakujem za pomoc. Tel. 0944 830 851

07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
pávy
tel
0949225092
»Predám dojnú kozu bez
rohov 3r. 0909132271
»Kúpim kozu bez rohov do
4. rokov 0904047543

12 DEŤOM
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»PREDÁM FUNKČNÉ PÍSACIE stroje 50 až 70 ročné
0907859909
»Predám tenisové rakety
0997859909

sociálny labyrint / staviame
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Sociálna poisťovňa operatívne
Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov a SZČO o platení poistného za mesiac marec aj priamo,
prostredníctvom SMS a e-mailu. Doteraz rozoslala okolo 500 tisíc mailov a sms správ všetkým subjektom,
ktoré majú v Sociálnej poisťovni
nahlásené aktuálne kontakty. Žiadosti sa začínajú prijímať prostredníctvom elektronického formulára.
Základnou podmienkou odkladu poistného je pokles čistého obratu
alebo príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.
Nárok na odklad platenia odvodov
si už teraz môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel
pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke tu: Čestné vyhlásenie.
Pre získanie rýchlejšej spätnej
väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť
webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.
Ak niekto nedisponuje prístupom
k internetu, je možné využiť aj listinnú
podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej
priestoroch.
Spôsob určenia poklesu čistého

obratu a poklesu príjmov z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti
je určený nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého
obratu a príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že čestné vyhlásenia na účely
odpustenia povinnosti platiť poistné
na sociálne poistenie za apríl 2020
môže prijímať až po splnení nasledujúcich podmienok-musí to schváliť
parlament, podpísať prezidentka SR a
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie
všetkých týchto náležitostí je možné
očakávať v týchto dňoch a až po splnení týchto náležitostí zákon nadobudne
platnosť a účinnosť.
Hneď ako sa tak stane, Sociálna
poisťovňa oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti
a spôsob, akým bude potrebné dokumenty prijímať.

/Babín/ – Mladá žena zahynula pri dopravnej
nehode v noci z utorka na stredu (21. 4.) na ceste
prvej triedy v obci Babín. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Na
základe doterajšieho vyšetrovania policajti zistili,
že 21-ročný vodič z okresu Námestovo viedol auto
značky BMW cez obec Babín smerom na Vasiľov.
V miernej ľavotočivej zákrute, z doposiaľ presne
nezistených príčin, narazil do elektrického stĺpu,
kde po prevrátení zostalo vozidlo na streche. Pri
nehode utrpela 19-ročná spolujazdkyňa zranenia,
ktorým na mieste podľahla. Dvaja ďalší spolujazdci vo veku 20 a 22 rokov utrpeli predbežne ťažké a vodič ľahké zranenia. Po dopravnej nehode sa
vodič podrobil dychovej skúške s výsledkom 1,19
promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú
predmetom aktuálneho vyšetrovania.

/im, mj, pz, rm, or/

/Námestovo/ - V policajnej cele skončil 29-ročný
vodič auta zn. Jeep, ktorého v utorok (14. 4.) večer
zastavila hliadka. Mladík pri dychovej skúške nafúkal 2,56 promile. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. „Apelujeme na vodičov, aby jazdou pod
vplyvom alkoholu neohrozovali životy ostatných
účastníkov cestnej premávky. Každý by mal začať
od seba, teda uvedomiť si, že kombinácia alkohol
a šoférovanie nikdy nie je správne riešenie,“ zdôrazňujú policajti.

/im, pz, or/

» SP

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

/Žilinský kraj/ - Pod vplyvom alkoholu polícia v
uplynulom týždni na cestách v kraji zaevidovala
16 vodičov motorových vozidiel a dvoch vodičov
nemotorových vozidiel. Informoval o tom hovorca
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
Radko Moravčík. Z celkového počtu vodičov motorových vozidiel 13 nafúkalo nad jedno promile,
u troch zistili požitie alkoholických nápojov pod
jedno promile, jeden vodič sa počas kontroly odmietol podrobiť dychovej skúške a piati vodiči pod
vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu.
Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy
ostatných účastníkov cestnej premávky. Následky
dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch
tragické a alkohol za volant nepatrí,“ upozornil
hovorca.

/im, mj, pz, rm, or/

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/Dolný Kubín/ - Z tisíc kusov záhradných kompostérov mesto minulý rok rozdalo približne deväťsto
do domácností v rodinných domoch so záhradou.
Zvyšné budú k dispozícii obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta už v priebehu mesiaca máj.
Od výdajného miesta si obyvatelia musia zabezpečiť vlastný odvoz. Nádoby v objeme 1050 litrov sú
určené na likvidáciu trávy a iného biologicky rozložiteľného odpadu. Ponuka sa netýka užívateľov
záhradiek. Odovzdávanie kompostérov je súčasťou
projektu s názvom Predchádzanie vzniku odpadu
kompostovaním, ktorý je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia.

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

/mb, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka novú
službu svojim používateľom, keďže v týchto dňoch
nemôžu knižnicu navštíviť. Kampaň „Čítajte zadarmo“ informuje o užitočných odkazoch, ktoré
pomôžu čitateľom vyhľadať bezplatné e-knihy z
oblasti beletrie, odbornej literatúry i povinného čítania. Informácie o ďalších možnostiach aktuálnej
„virtuálnej kultúry“ v čase zatvorenej knižnice sú
na webovej stránke www.oravskakniznica.sk.

/ok, mk, or/
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Záchranné koleso pre kultúru
Komplikovaná situácia v súvislosti
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové
usmernenia rezortu kultúry z úrovne
jeho ministerstva.
Fond na podporu umenia (FPU) informuje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánovaných podprogramov), kde dáva do pozornosti hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola
navýšená, aby FPU takto pomohol vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa FPU obracia na všetky knižnice,
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich.
Keďže sú knižnice rozmiestnené po celkom Slovensku, bude možné takto aspoň
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov.
FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu
pre všetky oblasti umenia, kultúry a

kreatívneho priemyslu na predkladanie
projektov, ktoré pokladá za realistické v
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na podprogram je tiež len predbežná.
Fond na podporu umenia zároveň
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré
získali podporu a už teraz vedia, že ich
nebudú realizovať.
O príspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj slobodné povolania
Ministerstvo práce, sociálnych veci
a rodiny SR vydalo nové usmernenie,
ktorým spresnilo definíciu samostatne
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré
majú nárok na príspevok z prvej pomoci.
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolanie a nie sú v pracovnom
pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Rokovania o prijímaní ďalších riešení aj naďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry
zriadilo informačnú linku – adresu, na
ktorú mu možno posielať otázky – ide o
adresu pomoc@culture.gov.sk.

» red
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Neopusťme toho, kto zostal vzadu
„Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu“, upozornil pápež František
v Nedeľu Božieho milosrdenstva.
„Milosrdenstvo neopúšťa toho, kto
zostáva pozadu,“ zdôraznil Svätý
Otec.
V Nedeľu Božieho milosrdenstva
19. apríla slávil pápež František svätú
omšu v rímskej Svätyni Božieho milosrdenstva neďaleko Vatikánu. Na rovnakom mieste celebroval pred 25 rokmi
pápež sv. Ján Pavol II., ktorý neskôr v
roku 2000 ustanovil sviatok Božieho
milosrdenstva na termín Druhej veľkonočnej nedele.
Pápež slávil omšu bez prístupu
verejnosti, len za účasti niekoľkých rehoľníčok z Kongregácie sestier milosrdného Ježiša, ktoré sa starajú o pútnickú
svätyňu.
„Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami
zmŕtvychvstania jeho učeníka,“ začal
homíliu pápež František. Poukázal
na to, ako Pán čakal na oneskoreného apoštola Tomáša, ktorý nakoniec
„predchádza ostatných učeníkov: neverí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhraničnú lásku Boha“.
Svätý Otec sa v závere homílie pozrel na konkrétnu výzvu k milosrdenstvu, pred ktorou stojí ľudstvo dnešnej
doby, poznačenej krízou pandémie:
„Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno

pomalé a namáhavé zotavovanie sa z
pandémie, vkráda sa práve toto nebezpečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal
pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu. Prenáša sa počínajúc ideou, že život sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude
dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to
tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyraďovaniu chudobných, k obetovaniu toho,
kto je pozadu, na oltári pokroku.“
„Nemyslime len na naše záujmy, na
záujmy jednej časti. Berme túto skúšku
ako príležitosť pripraviť zajtrajšok všetkých. Bez vyraďovania kohokoľvek. Pretože bez vízie celku nebude budúcnosti
pre nikoho.“ varoval pápež František.

» Zdroj: Vatikánske správy
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Koronoví experti
Nehrá sa futbal ani hokej. Ľudia
nemôžu radiť trénerom a hráčom.
Tak riešia koronavírus. Tisíce “expertov” diskutujú v médiách aká
stratégia boja s vírusom je najlepšia.

re nám. Objavovať v druhých ľuďoch
talenty a pomáhať ich rozvíjať, robí
dobré tomuto svetu.
Máme na výber - rozvíjať negativizmus alebo pomáhať dobru. Na
úradoch v štáte je dnes veľa spolupracovníkov mafiánov, nášľapných mín,
Mnohí analytici, kritici a experti časovaných bômb a sabotáží. Zlodeji
akoby si nevšimli, že vo svete zúri by sa radi vrátili. Buďme citliví, rozpandémia a zomierajú tisíce ľudí. vážni a trpezliví.
Prestaňme preto hysterčiť, viesť
Jeden vševedko nedávno napísal, že
jediná reálna alternatíva je, že sa bu- kaviarenské reči a sústreďme sa na
deme musieť zmieriť s istým počtom spoločné ciele. Máme šancu zachráľudských obetí padlých na oltár hos- niť veľa životov, vyčistiť krajinu od
veľkých zlodejov a vrátiť kľúče od
podárskej záchrany.
Pán novinár, choďte do prvej našej ekonomiky na Slovensko - keď
línie, a padnite za hospodársku zá- sa zameriame na domácich podnikachranu. Čo to je? Návrat do pôvodné- teľov a inovátorov a začneme merať
ho stavu? Nechápete, že tento svet a hrubý národný produkt.
Keď opustíme preteky v raste
spôsob nášho života a hospodárenia
musíme zásadne zmeniť? Nikto dnes spotreby a výroby.
nevie, aké sú správne kroky proti víKeď začneme jeden na druhom
rusu. Je to čierna labuť, nepoznaná, hľadať to dobré. Musíme sa na svet
neočakávaná a s nepredvídateľný- po koronavíruse začat pozerať z úplmi následkami. To, čo sa nám jeden ne inej perspektívy. Milton Friedman
deň javí ako dobré, sa môže ukázať kedysi povedal, že
nesprávne. Nečakajme jasnú a pre- iba kríza prináša
myslenú stratégiu. Je to experimen- skutočnú zmenu,
tovanie.
keď sa nemožné
Zažívam zázraky uzdravenia stáva nevyhnutľudí, ktorí k nám do Dobrého pastiera ným. Máme šancu,
prichádzajú z ulice. Viete prečo? Lebo aj napriek koronoexistuje kňaz, ktorý ich prijme takých vým experakí sú, hľadá na nich niečo dobré a tom.
dáva im šancu to rozvinúť. Hľadať
chyby na druhých robí niekedy dob» Ján Košturiak

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0064

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
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4. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

ORAVSKO

právnik radí / bývanie, šport

Odpor proti platobnému rozkazu
Platobný rozkaz je rozhodnutie súdu
o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi jeho splatnú peňažnú pohľadávku, ktoré je možné vydať aj bez
vyjadrenia žalovaného a nariadenia
ústneho pojednávania.
Aktuálne prebieha najmä v elektronickej forme, v tzv. upomínacom konaní. Aj
po vydaní platobného rozkazu je možné
dlh uhradiť žalobcovi - veriteľovi dobrovoľne, avšak po právoplatnosti platobného rozkazu treba rátať so zvýšenými nákladmi, spravidla s úrokmi z omeškania,
súdnym poplatkom a prípadne trovami
právneho zastúpenia, ak je žalobca zastúpený advokátom.
Proti vydanému (nie právoplatnému)
platobnému rozkazu je možné sa brániť
podaním odporu. Odpor musí byť podaný v zákonnej lehote 15 dní od doručenia
platobného rozkazu žalovanému. Lehota
na podanie odporu je tzv. procesnou lehotou, čo znamená, že stačí, ak je odpor
podaný na 15. deň na podateľni súdu,
listovou zásielkou na pošte alebo elektronicky. Na podanie odporu elektronickou
formou je potrebné vyplnenie formulára
zverejneného na stránkach Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho
autorizovanie zaručeným elektronickým
podpisom. Odpor musí byť podaný na
súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Zákon
pripúšťa taktiež odpustenie zmeškania lehoty v prípade vážneho, ospravedlniteľného dôvodu, nie je to však napríklad vtedy,
ak si právnická osoba oneskorenie vyberie

poštu z elektronickej schránky.
V odpore musia byť uvedené dôvody,
prečo žalovaný s platobným rozkazom
nesúhlasí, prípadne prečo pohľadávku
žalobcu popiera. Pokiaľ sú sporovými
stranami účtovné jednotky (napr. SZČO),
je nutné v odpore uviesť, či žalovanému
bola doručená faktúra, z ktorej vznikla pohľadávka, ktorá je predmetom platobného
rozkazu, akým spôsobom bolo s faktúrou
naložené, napr. či bola vrátená ako neodôvodnená a teda či takúto pohľadávku
eviduje žalovaný vo svojom účtovníctve.
Odpor môže byť podaný len oprávnenou osobu, čo je žalovaný. Ak nie sú splnené všetky uvedené podmienky, súd odpor
odmietne. Po úspešnom podaní odporu
a zrušení platobného rozkazu, pokračuje
sa v konaní na všeobecnom súde žalovaného.
V prípade pohľadávky vyplývajúcej
zo spotrebiteľskej zmluvy, je potrebné,
aby žalobca pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu minimálne 3
mesiace vopred vyzval žalovaného na zaplatenie pohľadávky, inak je tento návrh
neprípustný. Toto možno uviesť taktiež vo
vyššie opísanom odpore.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

5

Sľúbili sme vybrať:
projektov

KTORÉ PODPORÍME
INZERCIOU
V HODNOTE

5 000

EUR

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:

Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen
jednej ﬁrme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec

Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vypol. V prípade prechodu na online vzdelávanie a konzultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákazníkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin

Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme projekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods,
AGROTRADE GROUP Rožňava

Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvôli vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas,
Sládkovičovo

Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných verejných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu
na prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remeslo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom podporíme.

Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

Or. Podz.-Široká,
Istebné - 0908 273 927
4,30€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu
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Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom,
Design Technology, Poprad

oravsko

verejné zdavotníctvo / služby

Nové karanténne nariadenia
Úrad verejného zdravotníctva vydal s
účinnosťou od 20. apríla nové karanténne opatrenia, zamerané na prevenciu šírenia epidémie.
Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény.
Výnimky platia pre niektoré skupiny –
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať
SR a podobne.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na
dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19
a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.
Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby
bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na
území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť
umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod.
vstúpili na územie Slovenskej republiky,
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
Opatrenie sa nevzťahuje na osoby,
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky.
Ich presná špecifikácia je na webovej
stránke Úradu verejného zdravotníctva
SR.

» Zdroj: ÚVZ SR

Výročia a udalosti
udial sa výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle.

26. apríla 1986
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022

12
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INZERCIA

0908 792 859

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA,
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSOKAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY,

ZMESKY • 0944 842 953

59-0145

13

09-67

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

v Námestove
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technologických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV

do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície
montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie
PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesačne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a ﬁnančného rastu
■ Absolvovanie certiﬁkovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí
pre pozíciu technik realizácie

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk.
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava www.pmpmontex.sk

OR20-17 strana-

14

52-0053

14
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46-0192

Výročia a udalosti
sa George Washington stal prvým prezidentom USA.

30. apríla 1789

33-0039

ORAVSKO
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47-064

KR

Chcete chovať hydinu?

PEKNÉRÚŠKA.SK

www.pekneruska.sk

Doručenie kuriérom

do 24 hodín
priamo k Vám

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

ško
Ochrranné rú
so znakom
Slovenska

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

z edície
“
VLÁDNEME TO
„ZV

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

SETL SK

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0002-2

SK.ABAINNOVATOR.COM

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
���
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TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

94-0057

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

