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PEZINSKO
č. 21 / 22. máj 2020 / 24. ROčNÍK

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

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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pezinsko@regionpress.sk

         

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

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

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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0903 737 447
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Pezinok, Bratislavská 85 po - pia 800 - 1800, sobota  800 - 1300

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

... a za najlepšie ceny
bota 800 - 1300

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

     

 
    

  

P

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk
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JARNÁ AKCIA

0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

VÝROBA  - hrobových základov
          - náhrobných pomníkov
          - hrobových rámov
          - krycích a epitafných dosiek 
            z prírodného i umelého kame a

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949

51
-0

08
8

51
-0
09
2

KADERNÍCTVO
David JANAS

0915 897 483
david.janass@gmail.com

Na Bielenisku 4, Pezinok
(nájdete ma v priestoroch

Kaderníctva Vlások)
EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA
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mulčovanie • kosenie • rotavátorovanie

VÝRUB � VÝREZ STROMOV
aj rizikových,  ARBORISTIKA

0902 182 789

VYŽÍNACIE  PRÁCE
VYKONÁVAME:
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Masáže So a
0944 446 364 M.R.Štefánika 2 (1. posch.), Pezinok
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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Pezinok
Bratislavská 79
033-6400 570
obchod@satina.sk

51
-0

10
9

Všetko pre Vašu stavbu,
záhradu a hobby.

Najširší sortiment stavebných
materiálov v Pezinku.

V areáli
STAVEBNÍN nájdete
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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PEZINSKO

Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

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 (18.210 domácností)

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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Vtipy 
týždňa
» - Pán doktor, je to v po-
riadku, keď sa môj synček 
veľa hrá v piesku?
- Samozrejme! Cibrí sa tým 
predstavivosť a šikovnosť.
- No vidíte! A jeho manžel-
ka sa chce s ním dať k vôli 
tomu rozviesť.

» Viete prečo sa Janko 
Hraško nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.

» V škole sa rozprávajú 
dvaja prváčikovia:
- Ešte 56 rokov a ideme do 
dôchodku.

» - Ja chcem opicú, kričí 
malý Paľko v zoologickej 
záhrade.
- Načo by ti bola tá malá 
opička? - pýta sa ocko.
- Kvôli pokusu, chcem sle-
dovať, ako sa mení na člo-
veka.

» Príde Janko domov zo 
školy a hovorí svojej mame: 
- Mami, predstav si, že som 
dostal jednotku.
Mama: 
- Vážne?
Janko: 
- Nie, iba si to predstav.

» - Miško, počula som že 
si fajčil.
Hovorí mama.
- Ale mami, veď fajčenie 
nepočuť.

» - Pán profesor, veľmi sa 
bojím, že naša Janka tie 
maturity nespraví.
- Stavte sa o desaťtisíc, že 
spraví!

» Zubár spustí vŕtačku a 
vraví pacientovi:
- Pamätáš sa Jožko, ako 
si ma pichal v tretej triede 
kružidlom do chrbta?

» Janko pýta od sestry jej 
fotku.
Sestra ju Jankovi dá a pýta 
sa ho načo mu je.
- Ale... Na geografiu máme 
priniesť fotku nejakej prí-
rodnej katastrofy.

» - Janko, a z čoho si dostal 
tú päťku? - pýta sa otec.
- To kvôli Hviezdoslavovi.
- Tak sa s ním prestaneš 
kamarátiť!
                   » redakcia
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VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

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

0907 753 122
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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GaiaHemp ponúka produkty, ktorých základným pilierom je 
liečivé konope. To sprevádza ľudstvo už tisícročia.

Geniálne prospieva zdraviu a životnému prostrediu.
Produkty GaiaHemp, určené pre zdravú výživu a životný štýl 

vyrábame a distribuujeme. Sú vytvorené len z prírodných 
surovín a podliehajú prísnej kontrole.

Pýšime sa Bio certifikátom, ktorý je zárukou ekologickej výroby 
a 100 % prírodného obsahu našich tovarov.

Objednávajte cez:

www.gaiahemp.sk
Osobný odber tovaru v predajni:

GaiaHemp, Šenkvická cesta 1/A, Pezinok
Otváracie hodiny: pondelok-piatok od 10:00-17:00

e-mail: gaiahemp.sk@gmail.com
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Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života

»Dám do prenájmu izbu v 
RD (PK) 0940 323 210.

»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758.

»Dňa 18.5.2020 sme si 
pripomenuli 7. výročie od 
úmrtia Márie Demovičovej 
z Pezinka. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. S 
láskou a úctou spomína 
rodina.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

           SPOMIENKY

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
  na kanalizácii

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

ROLETY
ZipScreen

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
   rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
   parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

mája
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tieniace
siete

-20%
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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KONTAKT:  p. Mária Blechová, evidencia a správa majetku mesta,
tel.: 033/690 83 19, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú uverejnené aj na web stránke

www.modra.sk

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/39, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/40, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/41, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/42, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/43, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 

návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/44, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchod-
nej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/45, druh 
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom 
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie: 
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok. 
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu 
predkladať do 12.06.2020 o  12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných 
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny rôznymi účastníkmi, kritériom pre posúdenie víťaznej ponuky bude skorší 
dátum a čas doručenia ponuky vyhlasovateľovi súťaže. Prevod nehnuteľnosti na 
nového majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujem-
covia si môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumen-
táciou o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov. 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na predaj pozemkov mesta Modry v lokalite Malé hliny
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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835

e-mail: absol@absol.sk
w w w . a b s o l . s k PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky 

Jarná
akcia -25%

KU
PÓ
N

51
-0
04
8



PK20-21 7

služby, Práca, ZáhradaPeZInsko 7

24
-0

04
2

IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4 € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, o�ce@spotjob.sk
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Prax v odbore nie je nutná. 
Nástupná mzda minimálne 6,-€/hod.
Kontakt: 0905 151 622

Firma MS - Plastobal, s.r.o., 
zaoberajúca sa vákuovým tvarovaním 
plastov, prijme do svojej prevádzky 

v Šenkviciach:

nástrojár 
(nastavovač strojov 
prípadne pracovník 

s technickým zameraním)

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

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
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OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.

Jar s V4-kouJar s V4-kou
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OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

Slovenské obleky
vyrobené v
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava

  zakúpených odevov

eky

e,

OŠETROVATEĽ HYDINY
na farmu ČASTÁ
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

NÁPLŇ PRÁCE:
• kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
• samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
• svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
• prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
• výhodné platové podmienky
• odmeny za neabsenciu
• vernostné odmeny
• stravné lístky
• odmena za ukončený turnus
• odmena za podostielku
• dovoz a odvoz z práce zabezpečíme
PLAT:  580 - 1100 €/mesiac
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu Častá

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
  (odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


