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Netriumfujme nad skromnosťou!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň 
facky od rána do večera. Skromnosť 
je vysmievaná v médiách, skrom-
nosť je opľúvaná obmedzenou ne-
obmedzenosťou, po skromnosti 
dupú bagandže nevedomosti a ne-
návisti, egoizmu a samoľúbosti.

Boli časy, keď sa skromnosť pova-
žovala za cnosť. Moderní vykladači 
„doby“ ju však vnímajú ako nedosta-
tok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo 
obmedzuje v ich individuálnych potre-
bách a nárokoch. Porážať skromnosť 
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in. 
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a 
ani nedovolia, aby ich niekto nejak ob-
medzil – hoci všeobecne unzávanými 
a demokraticky prijatými pravidlami. 
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi 
neobmedziteľnými obmedzenými je 
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.

Ľudská samoľúbosť sa najviac pre-
javuje práve v záťažových životných 
situáciách. Naopak, skromnosť je ťaž-
ko plniteľná forma dobra! Poslaním 
človeka je konať dobro a vždy pomá-
hať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch. 
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu, 
lebo človek len vďaka jedinej skrom-
nosti už je milosrdný k druhým ľuďom, 

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrá-
pi ich svojim poukazovaním na neja-
kú dôležitosť. Skromný človek preto v 
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty 
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy 
nezmenšujú, naopak, rastú.

Skromnosť taktiež vôbec nezna-
mená slabosť, ako si myslia niektorí, čo 
zo skromnosti majú vyrážky. V živote 
spoločenstiev a národov kráča pýcha 
pred záhubou. Úroveň kultúry je pria-
mo proporcionálna spoločenskej a me-
dzinárodnej skromnosti. 

Nedajme sa zmiasť tým, že ego-
izmus je všade okolo nás. Nedajme sa 
zmanipulovať takzvanými potrebami 
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľ-
vek nagélovanej, láskavo usmiatej a 
sršiacej milotou – taká arogancia je 
najnebezpečnejšia.

Skromnosť je bitá v tieto dni hlava 
– nehlava. Je len na nás, či to 
tak necháme.

Veľa síl na jej obranu, 
vážení – s pozdravom

SERVIS KLIMATIZÁCIE 29€

PREZÚVAME OD 14€
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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)

V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020, 
je na svete známych 3 161 563 diagnostiko-
vaných prípadov s ochorenim COVID-19. 
Vyliečených je zatiaľ 975  624 a  zomrelo 
žiaľ až 219  287 ľudí, zväčša vo vyššom 
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla 
budú ešte vyššie. 

Závisieť budú od zavedených opatre-
ní, ich dodržiavania obyvateľmi a dopa-
dom  postupného uvoľňovania opatrení. 
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európ-
skou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril. 
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr 
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozší-
renia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej 
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý 
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny. 
Medzi zisteným prvým prípadom chorého 
u nás a prvými karanténnymi opatreniami 
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni. 
Mali sme šťastie v  pokračujúcich opatre-
niach, ktoré boli našou vládou správne na-
časované a tým aj vysoko účinné.

Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak 
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné zápa-
doeurópske  štáty.

A  máme veľké šťastie aj v našich ľu-
ďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podro-
bili opatreniam a zväčša akceptovali a po-
rozumeli významu nastolených opatrení.

O  aktivite ochorenia hovorí viac 
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v  kon-
krétny deň  je u  nás dlhšiu dobu nízky. 
Pozorujeme nízke denné prírastky nových 
nakazených. 
2. Počet aktívne infikovaných – čo pred-
stavuje počet všetkých pozitívnych zníže-
ný o počet vyliečených a počet zomretých. 
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto 
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy 
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyva-
teľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u  nás zatiaľ 
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravot-
níckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý 
ukazovateľ možnosti liečby pacientov. 
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šíre-
nia sa vírusu v populácii, 
je ostro sledovaným uka-
zovateľom a  výsledky sú 
v  súčasnosti priaznivé. 
Ochorenie je na ústupe, 
ak číslo R je menšie ako 
jedna.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

12. mája 1949    
Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína.

Výročia a udalosti
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza

13
12

00
01

0

statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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

Otázka: Dobrý deň, akú zmluvu treba 
spísať, ak chceme zrušiť doživotné užívanie 
nehnuteľnosti, ktoré mal náš dedko, avšak 
zomrel a my chceme predať byt? Stačí prísť 
na kataster s úmrtným listom alebo ešte 
niečo treba doniesť?    

Odpoveď: Dobrý deň, v uvedenom 
prípade je potrebné za účelom výmazu vec-
ného bremena doživotného užívania spísať 
návrh na vykonanie záznamu. Podľa § 34 
Katastrálny zákon: ,,Záznam je úkon okres-
ného úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré 
nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnos-
tiam... Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, 
zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, 
príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a 
spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako 
aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo 
zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností 
svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku 
vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a 
to na základe verejných listín a iných listín.“ Súčasťou katastra sú 
aj údaje o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, 
záložnom práve aj vecnom bremene. Prílohou k návrhu na vyko-
nanie záznamu je overená fotokópia úmrtného listu. V prípade 
úmrtia oprávnenej osoby z vecného bremena sa poplatok ka-
tastru neplatí. Lehota na výmaz v záznamovom konaní je 60 dní.      

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

BARNY’s KOLOSTRUM s 
beta-glukánmi + DARČEK ochranné 

rúško vo vnútri balenia - Nové 
vylepšené prémiové Kolostrum (30% IgG), 

BETA–GLUKÁNY Yestimun®, vitamín C vo forme 
(Nutra-C™), organický selén, zinok

BIODERMA PHOTODERM SPOT-AGE 
SPF 50+ 40ml 
- gél - krém. Fotoprotekcia 
proti pigmentovým škvrnám.
 Vysoká špecifická ochrana 

pred slnkom: redukuje 
pigmentové škvrny 
a vrásky.
 S obsahom vitamínov E, C 

a extraktu z rastliny 
Centella Asiatica.
 Vynikajúci ako základ 

pod make-up.
 Nekomedogénny.
 Jemný parfum.
 Veľmi dobrá kožná 

a očná znášanlivosť.

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

PROBIO-FIX 60tbl  -   výživový doplnok obsahuje 12 
miliárd životaschopných baktérií v maximálnej dennej 

dávke. Obsah v jednej kapsule: Lyofilizovaná kultúra 
Lactobacillus acidophilus LA-5® a Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis BB-12®. (4 miliardy životaschopných baktérií 
uložených v jedinečnej polysacharidovej matrici).

CANDIBENE 20g - antimykotikum 
na liečbu mykóz kože a nechtového 
lôžka.

DETRALEX 60tbl -  
liek sa používa u dospelých 
na liečbu žilovo-lymfatickej 
nedostatočnosti s príznakmi 
(pocit ťažkých nôh, ranný 
výskyt pocitu unavených 
nôh, bolesť), na liečbu 
funkčných príznakov 
akútneho stavu 
hemoroidálneho 
ochorenia.

Široký výber rúšok
ATARALGIN 50tbl -  liek na vnútorné 

použitie sa používa u dospelých na úľavu pri 
bolestiach rôzneho pôvodu, pri bolestiach 

hlavy, zubov, krčnej chrbtice, chrbta, pri 
bolestiach kĺbov a poskytuje úľavu pri 

chrípkových ochoreniach

Široký výber obuvi 
pre malých 

aj veľkých aj na 
www.lekarenstm.sk

6,60€
7,33€

15,26€
15,74€

3,90€
4,34€

13,14€
16,42€

VALETOL 24  -   liek na vnútorné použitie 
sa používa pri bolesti pri nachladnutí, 

bolesti hlavy, chrbta a menštruačnej bolesti.

3,19€
3,79€

13,48€
17,48€

13,75€

Ochranné 
rúška 

so 
striebrom 
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

krátenie do 8€/prm
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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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
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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 spot-
rebou, kombinovaná 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
» Kúpim staré mopedy Pionier, 
Babeta, Stadion aj diely. Tel. 0949 
154 017
» Starý Pionier, Mustang, Stadion, 
Simson, Jawa 90 Manet. Kúpim 
tieto motorky T 0915 215 406

byty/predaj 3
» Predám 2 izb. byt neprerobený 
na Zápotôčkoch. č.t. 0907 793 125

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9
» Predám pec na elektrické kúre-
nie za 80 eur tel 0907 724 921

záhrada a zverinec 10
» Dáme do dlhodobého prenájmu 
záhradu v Bojniciach. Šírka 15m, 
dĺžka 20m, s ovocnými stromami 
aj s možnosťou sadenia zeleniny, 
sklenikom 3mx8m, je prívod vody, 
elektriny. Najlepšie dôchodcovský 
manželský pár. Cena dohodou. 
Len pre serióznych záujemcov. 
Kontakt: 0915 475 380

hobby a šport 11
» Predám vybračnú plošinu Lili 
cena 200 € ,záruka do okt ,doho-
da možná.T: 0940 770 654

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim staré Primky a iné me-
chanické hodinky. Tel: 0905 767 
777
» Predám malú káru cena 15 eur a 
súdok na kapustu cena 5 eur, tel: 
0905 761 809

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

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:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre-
ním nového koronavírusu na Slo-
vensku sa mohli od stredy 6. mája 
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania 
prevádzok. 

Otvorí sa tak krátkodobé ubyto-
vanie bez spoločného stravovania, 
kaderníctva, pedikúry a manikúry, 
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž-
by, bohoslužby (za presne stanovených 
podmienok) a svadby. Tiež aj obchody 
a služby bez obmedzenia rozlohy, von-
kajšie terasy verejného stravovania, 
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, 
knižnice a výstavné siene. Všetko za 
prísnych hygienických podmienok. 

Taxíky musia byť s namontovanou 
deliacou stenou, ktorá napríklad fó-
liou oddeľuje vodiča od radu zadných 
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa 
prevádzky obchodov a služieb, ale s 
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 
štvorcových metrov (m2) na zákazní-
ka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových 
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa 
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okra-
je stolov musia byť dva metre od seba, 
dotykové plochy stolov a stoličiek sa 
musia dezinfikovať po každom zákaz-

níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť 
maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s 
deťmi.

Naďalej platí zákaz stretávania sa 
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spo-
ločnej domácnosti. Pri sledovaní pre-
chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hrani-
ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého 
mediánu na 50.

Posledná fáza uvoľňovania pravi-
diel nenastane, vzhľadom na inkubač-
nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V 
tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi 
veľkým epidemiologickým rizikom. 
Obchody zostávajú až do odvolania 
každú nedeľu zatvorené.

Slovensko v medzičase pandémie

» red

Partner 
Wüstenrot
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 predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
 výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk

Madlo 37cm 
+ taburetky

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

CENA: 2.237,-  =1.790,- EUR

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26
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0905 719 148 
0915 780 751

INZERáT,KTORÝ
PREDáVA
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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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Postarám sa o Vašu záhradu
 bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné 
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099
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5,995,99
-25%

DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ JARNÁ AKCIAVEĽKÁ JARNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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15. mája 1996    
sa odohrala premiéra českého oskarového 
filmu Kolja.

Výročia a udalosti

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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9. mája 1945 
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej 
kapitulácii Nemecka.

Výročia a udalosti

Nedávno v Prahe ľudia protestovali 
proti chaosu vo vláde. Chápem, že 
niektorí politici nevedia, čo majú v 
súčasnej situácii robiť. Oni to však ne-
vedeli predtým a nebudú vedieť ani 
potom. Jednoducho nevedia. 

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe 
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa ale-
bo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade 
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?

Skúsme v týchto dňoch viac študo-
vať teóriu chaosu, reziliencie a antikreh-
kosti. Nefňukajme a nenadávajme na 
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže 
nám priniesť aj prelomovú inováciu spo-
ločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia 
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“ 
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený 
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichá-
dzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadaj-
me cesty, experimentujme, učme sa nové 
veci a inovujme. 

Slovensko má tri problémy - sme 
prví v Európe v regionálnych rozdieloch, 
prví v negatívnych následkoch zmien v 
automobilkách a patríme k posledným v 
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme 
misionárov zmeny. V regiónoch.

Všetko bude inak a nikto nevie ako. 
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí 
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme 
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu, 
že majú patent na pravdu. Mám radšej 
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si 
myslia, že ju našli radšej utekám. Na-
miesto najlepších praktík, potrebujeme 
série experimentov. Namiesto lamento-
vania a čakania, že nám niekto pomôže, 
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme 
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj 
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme 
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť 
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu 
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude 
musieť vysporiadať s vládou korporácií, 
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zis-
ku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám 
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť 
pred týmito nadnárodnými monštrami a 
psychopatmi, ktorí ich 
riadia. Nezakazujme 
chaos, zakážme mo-
nopoly a obmedzme 
diktatúru peňazí. 
Užívajme si rôznoro-
dosť prírody a krásu 
chaosu.

Potrebujeme misionárov zmeny

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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„Úsmev mali na perách, 
dobrotu v srdci a lásku v duši.“

Dňa 7.5.2020 a 24.2.2020 
sme si pripomenuli 30. a 16. výročie 

úmrtia našich drahých rodičov

z Kanianky. 

S láskou spomínajú synovia Alojz, Miloš 
a dcéra Elena s rodinami. 

Alojza a Otílie Adamikových

pani Štefánia Kališová. 

 Dňa 9.5.2020 si pripomíname 
30. smutné výročie, kedy nás navždy 

opustila naša drahá manželka a matka

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

  Smútiaca rodina. 
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 Ing. Marián Kovalík. 

 Dňa 11.5.2020 uplynie 15 rokov, 
čo nás náhle navždy opustil manžel, 

otec a starý otec

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

  S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Tibor a Slavomír s rodinami. 
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Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. má udelenú od Ministerstva životného prostredia SR 
autorizáciu na výkon činnosti tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej 
len „OZV“). Úlohou OZV je financovať náklady na triedený zber komunálneho odpadu v 
mestách a obciach. NATUR-PACK od 1.7.2016 do 31.12.2017 financoval náklady na triedený 
zber aj v meste Prievidza. 

V časopise Prievidzsko č. 07/2020 zo dňa 14.2.2020 bol na strane 4 publikovaný člá-
nok pani Jany Michaličkovej, hlavnej kontrolórky mesta Prievidza v rokoch 2003-2013. 
V článku s názvom „Kde miznú státisíce eur zo separovania odpadu Prievidžanmi?“ sa 
uvádza, že príjem z predaja vytriedeného odpadu by mal ponižovať náklady mesta na 
odpadové hospodárstvo a zároveň, od roku 2017 klesol tento príjem na nulu.

Ako OZV, ktorá v rokoch 2016 a 2017 financovala náklady na triedený zber v meste 
Prievidza si dovolím odpovedať na otázku pani hlavnej kontrolórky „Kam zmizli príjmy 
za separovanie?“

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.. S účinnosťou 
od 1.7.2016 prestali obce a mestá financovať náklady na triedený zber z miestneho po-
platku od občanov. Financovanie triedeného zberu prešlo pod OZV. To súhlasí aj s kon-
štatovaním v článku, že posledný príjem za vytriedený odpad dostalo mesto Prievidza 
za prvých 6 mesiacov roku 2016. OZV tieto náklady financuje z peňazí výrobcov, ktorí 
sú definovaní ako podnikatelia, ktorí uvádzajú na trh obaly alebo výrobky v obaloch.

Financovanie nákladov na triedený zber je definované v § 27 ods. 5 zákona o od-
padoch: „Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so 
zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spra-
covaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného 
prúdu odpadu... Ak sa uvedená povinnosť realizuje formou úhrady nákladov osobe 
oprávnenej na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov, rozsah tejto úhrady sa 
zníži o výnosy tejto osoby získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom 
odpadu.“

Dôležitá je posledná veta tohto bodu, ktorá od 1.7.2016 prenáša okrem nákladov na 
OZV (výrobcov) aj výnosy z predaja druhotných surovín. Príjem z predaja druhotnej su-
roviny teda nedostáva ani mesto, ani zberová spoločnosť. Je príjmom OZV, resp. o výšku 
tohto príjmu sa ponižujú náklady na triedený zber.

Táto zmena adresáta príjmu z predaja druhotných surovín bola urobená aj preto aby 
sa zabránilo krížovému financovaniu nákladov na zmesový komunálny odpad. Tieto 
náklady by mali byť financované iba z poplatkov od občanov čo sa bohužiaľ stále ne-
deje: https://domov.sme.sk/c/22386304/vacsina-obci-vyzbiera-za-odpad-menej-pe-
nazi-nez-tvoria-naklady-na-jeho-spracovanie.html

Konštatovanie v článku „Tieto príjmy by mali slúžiť na zníženie nákladov za komunál-
ny odpad. Tým pádom by aj schválený ročný poplatok za komunálny odpad mohol byť 
pre obyvateľov podstatne nižší.“ je tým pádom v priamom rozpore nielen so zákonom 
samotným, ale aj s filozofiou smerovania odpadového hospodárstva na Slovensku.

Zároveň treba podotknúť, že od 1.7.2016 nie je na Slovensku jediné mesto alebo obec, 
ktoré by dostávali príjmy za vytriedené druhotné suroviny. Rovnako väčšina miest a 
obcí zvyšuje poplatky za odpady. Toto zvyšovanie bolo zásadné práve k 1.1.2020 a súvisí 
so zvyšovaním zákonného poplatku za skládkovanie odpadov, ktorý sa podľa platnej 
legislatívy bude zvyšovať každý rok ako aj s ďalšími zmenami v legislatíve. Zvyšovanie 
poplatkov za odpady je niečo s čím musíme začať do budúcna počítať: https://www.
odpady-portal.sk/Dokument/104947/ceny-za-odpad-porastu-pocitia-to-penazen-
ky-vacsiny-obcanov-analyza.aspx

RNDr. Michal Sebíň, PhD.
riaditeľ

 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV

www.princestav.sk
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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ŽALÚZIE, ROLETY, SIETE, 
PLASTOVÉ OKNÁ

 servis plastových okien 
- kontrola tesnosti, výmena tesnenia

T: 0915 249 33113
12
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189
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Ľudia, milujme, empaticky stojme 
pri svojich blížnych, buďme anjeli v 
ľudských kožiach, ale nebojme sa o  
blízkych. Strach zo seba dajme preč, 
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ni-
čia, ba dokonca priťahujú nedobré 
pokračovania. 

Je dobré stať sa do určitej miery 
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo, 
spláchnime to. Von, nie do trinástej 
komnaty, z ktorej po čase začnú pôso-
biť naše neistoty. Nevytesňujme, har-
monizujme. Strach je veľmi prepotreb-
ná emócia, má nás chrániť, no ak mu 
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás 
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v 
sebe zranenia, oslabuje nás to. 

Pomáhajme našim milovaným, 
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc. 
No napomáhajme psychicky aj fyzicky 
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som 
za to, aby sme si privodili „rakovinu 
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť 
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako 
tak odhadnúť, kedy už naša nadprá-
ca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je 
dobré prenechať zdravý kus práce aj na 
chorého, lebo práve to ho môže rých-
lejšie prinavrátiť do zdravého stavu. 
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky, 
ľútosť nie je láska.

A neraz sa tí starí ľudia korony von-
koncom neboja, oveľa viac prehnane a 
škodlivo sa strachujú ich potomkovia. 
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no ne-
bojme sa. Milujem svoju mamu. Bude 
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa 
korony nebojí a dosť možné, že práve 
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala 
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že 
facky a zlé životné obdobia prichádza-
jú, ale nie sme tu preto, aby sme im 
podľahli, ale aby sme sa im pevne po-
stavili, porozumeli všetkým krízam a 
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám 
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie 
možné bohatstvo, ktoré je možno od-
niesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé 
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom 
horniny, neraz pri veľkých teplotách. 
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá 
ľudského ducha prichádzajú cez pády, 
nedostatok, choroby, bolesť, krízy, 
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale kaž-
dá zmena prináša aj neskutočné pole 
nových možností.

Nebojím sa korony a nebojím sa ani 
o mamu, nemocného svokra, ktorého 
mám veľmi rád.

Milujme druhých, no nebojme sa o 
nich. Prahnú po našej láske a pomoci, 
nie po vyplašenosti a našich obavách. 
Len veľmi slabého môže podporiť sla-
bosť iného. Toho, kto chce plnohod-
notne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší 
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani 
jediného odtieňu strachu.

Milujme blízkych, no nebojme sa o nich

» Pavel „Hirax“ Baričák
Motivátor, 

autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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www.exterierove-cistenie.sk    Tel.: 0917 93 22 43
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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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99TOMFEKSTAV s.r.o.

- odvoz a likvidácia odpadovej vody, dovoz úžitkovej vody (cestné frézy, 
 stavby)
- krtkovanie, čistenie kanalizácie, dažďových zvodov a rôznych potrubí, 
 monitoring
- kanalizačné prípojky (oprava, pripojenie), montáž žúmp, nádrží 
- zemné a výkopové práce
- búracie práce
- stavebné práce, základové dosky, izolácie, parkoviská, cesty, chodníky
- inžinierske siete
- kontajnerová preprava, možnosť ručného nakladania, vypratávanie, 
 odvoz
- predaj balíkovaného sena
- práce spojené s výrobou sena, kosenie, mulčovanie pozemkov
- zimná údržba parkovísk, komunikácii, odhŕňanie snehu
- ponuka skladových priestorov na dočasné uskladnenie (drevo, štrky...)

NOVÉ FEKÁLNE VOZIDLO s výkonným čerpadlom 
11,5m3, 60m hadíc

NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM:
každý šiesty vývoz 50% zľava

tel.: 0949 622 353
e-mail: tomfekstav@gmail.com Tomfek Stav sro
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INFOLINKA: 0800 611 211        INFO@CEZANTENU.SK

 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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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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NOVINKY V PREDAJI:Vodeodolné Kompozitné SPC podlahy AFIRMAX v skvelej cene 25,9€/m2
Laminátové a vinylové podlahy BALTERIO s uvítacími zľavami -12%
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Prekrásne slnečné dni nás láka-
jú na potulky do prírody a spolu 
s prebúdzajúcou sa prírodou sa 
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte 
pred nimi seba aj svojich blízkych.

Kliešte sú malé parazity a pre člove-
ka predstavujú nebezpečenstvo najmä 
v prípade, ak sú infikované, pretože 
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. 
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú 
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová 
encefalitída.

V bezpečí nie sme 
ani v záhradách či parkoch

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po-
rastoch s výškou od dvadsať centimet-
rov do jedného metra. Nájsť ich môže-
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, 
ale v posledných rokoch v dôsledku 
klimatických zmien sa dostávajú aj do 
vyšších zemepisných polôh, dokonca až 

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. 
Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných 
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabo-
vé lesy.

Takto sa môžete 
pred kliešťom chrániť

Pri potulkách prírodou by sme sa 
mali vyhýbať miestam s vyšším pred-
pokladom výskytu kliešťov, ktorými 
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či 
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita 
skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali 
ani na používanie repelentov. Po návra-
te domov z prírody si musíme dôkladne 
prekontrolovať celé telo. Kliešť sa naj-
častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, 
do slabín a podpazušia, za uši, do pod-
kolennej jamky a na intímne miesta.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pin-

zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku 
koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým 
pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je 
kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre-
ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne-
máte poruke dezinfekčný prostriedok z 
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, 

použite prípravok s obsahom alkoholu. 
Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, 
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po-
moc.

Najväčší výskyt 
nakazených kliešťov

K oblastiam s najväčším výskytom 
nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž 
Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne 
najvyššia chorobnosť na kliešťovú en-
cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt 

tohto ochorenia nie je vysoký. Ende-
mickými oblasťami sú aj juhozápadná 
časť Slovenska, napríklad pohoria Trí-
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska 
pahorkatina, ďalej oblasť Malých Kar-
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky 
a Trenčín.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie a Referát 
komunikačný Úradu verejného 

zdravotníctva SR
Spracovala: Renáta Kopáčová

Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

O kliešťoch
Kliešte sú v prírode voľným okom ťažko 
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov 
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie 
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, 
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu 
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož-
ného prenosu infekcie na človeka. 

Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami. 
foto autor TheVirtualDenise pixabay

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

PRIEVIDZSKO

10. mája 1933 
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči 
nacistickému režimu nepriateľských autorov.

Výročia a udalosti

5
9
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0
2

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
7,00 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD



PD20-19 strana- 13

službyprievidzsko
13

4
9
-0
0
2
1

4
9
-0
0
2
0

9
4
-0
0
6
2

GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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V súvislosti so šíriacim koronavírusom dochádza k vý-
padkom príjmov tak podnikateľov ako aj samospráv. 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladá vý-
padky v príjmoch na podielových daniach každej sa-
mosprávy. Prognózy analytikov predpokladajú pre-
pad príjmov len v prípade Prievidze od 1,6 mil. eur až 
po 4,1 mil. eur oproti terajšiemu stavu.

 
V týchto dňoch vedenie mesta dôkladne pripravuje eko-

nomické opatrenia, ktoré majú počítať  s výpadkom príj-
mov zo strany štátu. „Nateraz ešte nemôžeme konkreti-
zovať naše opatrenia. Nevieme povedať ako dlho súčasná 
situácia potrvá. Zrejme budeme musieť pristúpiť k obme-
dzeniu niektorých investičných akcií,  alebo dotácií z roz-
počtu mesta,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháč-
ková.

Samosprávy žiadajú ministerstvo o finančnú podporu
Samosprávy v týchto dňoch tlačia na Vládu SR, aby sa 

začala zaoberať ich zlou finančnou situáciou. Klesajúci 
príjem z podielových daní od štátu bráni samosprávam 
v ďalších možnostiach ako sanovať ekonomické výpad-
ky obyvateľom a podnikateľským subjektom na miestnej 
úrovni. „Doposiaľ štát predstavil ekonomické opatrenia vo 
vzťahu k podnikateľom, ale nie k samosprávam. V tomto 
sú na tom mestá a obce ešte horšie,“ vysvetľuje Macháč-
ková.

„Uvedomujeme si, že ak štát finančne samosprávam ne-
pomôže, potom mestá a obce nebudú môcť pomáhať sub-
jektom na miestnej úrovni. Bez pomoci štátu budeme nú-
tení škrtať napríklad dotácie z rozpočtu mesta. Z pozície 
samospráv nebudeme schopní pomáhať ani podnikateľom 

a ďalším subjektom napríklad vo forme rôznych ekonomic-
kých opatrení,“ pokračuje.

Dňa 20. apríla 2020 sa na Ministerstve financií SR usku-
točnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú 
podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie CO-
VID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému 
rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduar-
dom Hegerom. Základnou požiadavkou samospráv je po-
žiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a 
obce na dofinancovanie originálnych pôsobností spôsobe-
né výpadkom vlastných príjmov, a to najmä výnosu dane z 
príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie 
dopadov pandémie. Podľa návrhov ZMOS, ktoré na roko-
vaní odzneli, dotáciu požadujú plošne pre všetky mestá a 
obce, v čo najkratšom termíne. Návrh samospráv bol, aby 
to bolo do 20. mája 2020. 

Pomoc samosprávy iným subjektom
Napriek kríze sa v prípade nájmov za pozemky pod von-

kajšími sezónnymi terasami, ako sedeniami počas celého 
roka, alebo nájmov za pozemky priľahlé k prevádzkam, vy-
chádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv. Tiež ide o 
jeden z príjmov rozpočtu mesta. Súčasná situácia ovplyv-
nená šírením koronavírusu uzatvorila rôzne prevádzky a 
teda aj sezónne terasy. To bude mať dopad na platenie náj-
mov aj výber ďalších poplatkov.

V prípade sezónnych terás je nájomné za využívanie po-
zemku mesta platné a účtuje sa aj napriek tomu, že nie sú 
v prevádzke. Samospráva mesta Prievidza zaznamenala zo 
strany podnikateľov podnety na odpustenie alebo odklad 
nájmov. „Chcem ubezpečiť, že uvedenou problematikou 
sa zaoberáme,“ hovorí primátorka mesta. „Momentálne 

Pomoc mesta bude závislá od postoja štátu

Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, 
Prievidza vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú 
súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
prevod prebytočného majetku mesta podľa § 9a ods. 1 
písm.  a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestské-
ho zastupiteľstva v Prievidzi č. 8/20 zo dňa 27.01.2020.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný hnuteľný majetok mesta, osobné motorové 

vozidlo Volkswagen Passat, EVČ PD722ET, rok výroby 2014.
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na 
uzavretie kúpnej zmluvy:

za cenu 4 793,10 eur,

kúpnej zmluvy.

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 

Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vrá-
tane úplného znenia podmienok a vzor súťažného návr-
hu kúpnej zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta 
Prievidza a na webovom sidle mesta www.prievidza.sk. 
Bližšie informácie poskytne  majetkové oddelenie mesta 
Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, č. dverí 

-
va@prievidza.sk, tomas.dobrotka@prievidza.sk.

Opakovaná verejná súťaž
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ale ešte čakáme na výsledky rokovania s ministerstvom. 
Ministerstvo financií SR uvedie korekciu svojej prognózy 
odhadu výšky podielovej dane pre tento rok niekedy v me-
siaci jún. Vtedy budeme bližšie poznať aký príjem dosta-
neme od štátu aj vo forme podielových daní. Následne sa 
budeme zaoberať konkrétnou pomocou mesta pre iné sub-
jekty. Napríklad aj nad riešením situácie podnikateľským 
subjektom, či už vo forme odkladu platenia nájmu za se-
zónne terasy, prípadne rozloženie platieb za rôzne druhy 
nájmov v budúcom období,“ dodáva.

Technické služby už pomohli
Technické služby mesta Prievidza ako správca viace-

rých objektov už prvé zmeny v podnájomných zmluvách 
urobili. Vo viacerých prípadoch bol podnájom priestorov 
znížený na dobu určitú o akceptovateľnú čiastku zo strany 
podnájomcu, ktorá mu uľahčí ďalšie fungovanie. Zníženú 
čiastku bude môcť nájomca uhrádzať v roku 2021. V tejto 
forme pomoci má podnájomca dostatočne dlhú dobu, aby 
svoje podnikanie pripravil na zvýšené nájomné v ďalšom 
období, kedy je predpoklad znovuoživenia ekonomicky, 
teda po skončení pandémie.

Posunú sa aj splátky miestnych daní
Epidemiologická situácia spôsobí aj posunutie termínov 

platieb miestnych daní a poplatkov.  Štandardne v minu-
lých rokoch bola prvá splátka splatná k 31. máju. Vzhľadom 
na vzniknutú situáciu a komplikácie budú rozhodnutia o 
vyrubení miestnych daní priebežne doručovať približne až 
do konca mesiaca jún. Obyvatelia, tak budú mať na zapla-
tenie prvej splátky v zmysle zákona lehotu splatnosti do 15 
dní od právoplatnosti rozhodnutia, pričom právoplatné je 
po 30 dňoch od doručenia, ak sa neuplatní námietka, voči 
nemu.

Nájmy s odkladom splátok
Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďa-

lej len SMMP), ktorá poskytuje nájom a správu mestského 
majetku, v súvislosti dopadom koronavírusu na miestnu 
ekonomiku jednostranne neukončí žiadny nájom k bytu, 
alebo nebytového priestoru do 31.12.2020 s nájomcami by-
tov alebo nebytových priestorov v prípade, ak nezvládajú 
platiť nájomné a služby v období od 1. apríla do 30. júna 

2020.
Nájomca by v každom prípade mal o svojich možných fi-

nančných problémoch vopred informovať. SMMP po overe-
ní finančných problémov dohodne s nájomcom splátkový 
kalendár, podľa jeho konkrétnych podmienok nad rámec 
zákona a to najneskôr do 30. júna 2021. Spoločnosť SMMP 
taktiež mestskému zastupiteľstvu predloží na schválenie 
odpustenie úrokov z omeškania za omeškané platby ná-
jomcov, ku ktorým došlo v súvislosti s epidemiologickou 
situáciou, až po splatení platieb v lehotách podľa splátko-
vého kalendára. 

Sumár ekonomických opatrení:
- Posúva sa prvá splátka miestnych daní a poplatkov na 30. 
deň od doručenia výmeru, teda približne na 30. jún 2020.
- Nebude ukončený žiadny nájom mestských priestorov v 
súvislosti s ekonomickým dopadom koronavírusu na ná-
jomcov.
- Platenie splátok za nájomné za byt alebo nebytový 
priestor môže byť upravené splátkovým kalendárom, pod-
ľa konkrétnych podmienok nájomcu nad rámec zákona a 
to najneskôr do 30.06.2021.
- Na objekty v správe Technických služieb boli znížené 
platby za podnájom priestorov na dobu určitú, a to o ak-
ceptovateľnú čiastku zo strany nájomcu. Zníženú čiastku 
bude môcť nájomca uhrádzať v roku 2021.

„V prípade, že štát poskytne samosprávam dostatočnú 
pomoc, vieme aj my rozšíriť našu pomoc pre ďalšie subjek-
ty. Napríklad vo forme posúvania ďalších splátok,“ uzavre-
la primátorka.

Mestský úrad v Prievidzi bude  čiastočne sprístup-
nený verejnosti. 

Počnúc dňom 4. mája 2020 sú verejnosti sprístupňujú 
niektoré administratívne úseky vo vestibule v budove A 
MsÚ v Prievidzi.  Pre verejnosť je sprístupnená matrika, 

evidencia obyvateľov, overovanie písomností, poklad-
ňa, register adries. MsÚ bude otvorený v pondelok až 
štvrtok v čase od 8. 00 do 11. 00 hod. 

Vstup do budovy MsÚ budú regulovať dvaja zamest-
nanci. Obyvatelia budú musieť dodržiavať prísne hygie-
nické opatrenia ako vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk

Otvorenie úradu pre verejnosť



PD20-19 strana- 16

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
16

85
02
78

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 

5
2
-0
0
5
5

STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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OMIETKY
OPOTERYPOTERY
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