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Týždenne do 29 620 domácností

Nakupujte
online !

87-0021

www.minimax.sk

ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0041

87-0004

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

STUDNE

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

87-0030

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864
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87-0008

NONSTOP

0908 580 291
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CITRUSY
BYLINKY

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

ZÁHRADNICTVO
E
N
E
M
A
K
É
N
S
A
R
K
O

www.zasas.sk
0907 990 754

62-0032

zamestnaným, dôchodcom,
s.r.o., szèo

služby, relax, domácnosť
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Potrebujete opraviť práčku, umývačku,

ssušičku, sporák, varnú dosku, vstavanú rúru, či kávovar?

Sme tu pre vás.
ELEKTROSERVIS VALTIM Michalovce autorizovaný servis značiek Electrolux,
ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.
Volajte: 056 642 3290, 0915 915 535 valiskalubomir@stonline.sk
87-0040

AKCIA - pre okres Trebišov - neúčtujeme prepravné náklady
iba prácu a náhradné diely.

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0027

87-0009

0905 308 280

ÚÈTOVNÍCTVO

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

87-0018

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

34-0080

BUDE DOBRE

#ZOSTANDOMA
Výročia a udalosti
zomrel Mikuláš Galanda, slovenský maliar, grafik a ilustrátor
(* 1895).

5. júna 1938

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

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

s montážou 419€

kovanie ZDARMA

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.

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

52-0063

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0006-1

DUB
MATNÝ

služby, domácnosť

michalovsko

P RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5t
A UTODOPRAVA
S ŤAHOVANIE

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

3

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

0908 980 549

62-0003

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

87-0043

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

ZÁHRADNÍCTVO

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0018

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

62-0021

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

´
POMNIKY

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

objednavky@montter.sk

AKCIOVÉ CENY

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

RENOVÁCIA
HROBOV

87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

0907 895 864

MARCIN

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €
Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

87-0031

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk
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tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

ZALUŽICE 89
tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

0919 082 596

87-0041

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

4

spravodajstvo / služby

Ohlásenie živnosti

Môj svet za plotom

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď
si spomínam, že v mojom detstve sa
nikdy nezamykala bránka. A keď sa
spustil letný lejak, zrazu na podstiení
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu,
alebo na omšu. A veľa bicyklov.
Píšete nám do redakcie dosť často,
aby sme pomohli s takým či onakým
susedským problémom. Viem, so susedmi je to často ťažké. Jeden sa sťažuje, že mu cez betónový plot padajú
orechové listy, ale neprekáža mu, že
na ten betónový plot nemá ani stavebné povolenie, ani súhlas suseda.
Druhému prekáža ohník na susedovej
záhrade, vraj sú na to ekologické vyhlášky, ale neprekáža mu umývať si
na svojom dvore kamión. Inému zas
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo
susedovej strany, ale z tej vlastnej to
môže byť čokoľvek.
Plot má dve strany. Na tej vonkajšej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevieme v takýchto prípadoch pomôcť. Naša
redakcia nie je vybavená na riešenie

susedských sporov. Je na to občiansky
zákonník.
Úprava susedských vzťahov je zakotvená najmä v ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“). Uvedené
ustanovenie upravuje povinnosť vlastníkovi veci zdržať sa všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, hovoríme tu o
obťažovaní iného a vážnom ohrozovaní výkonu práv iného. Obťažovanie
iného nesmie presiahnuť mieru primeranú pomerom. Musí ísť o taký zásah,
ktorý nie je spojený s bežným užívaním veci. Zásahy spojené s bežným
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľných vecí sú susedia povinní strpieť.
Lenže, „miera primeraná pomerom“ u nás zjavne platí ako vyžadovaná povinnosť iba zo strany suseda.
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja,
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to
nebolo smutné, tak je to na
smiech. A niekedy sú tie
ploty fakt jediné východisko z núdze.
P.S. Zamykajte si
bránky, jeden dnes nikdy nevie... všetko
dobré –

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Živnosť je jedným zo základných foriem podnikania v Slovenskej republike. Na jej vykonávanie je potrebné
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje začatie podnikania na živnosť ? Aké poznáme druhy živností ? Koľko to stojí ?
V prvom rade je potrebné uviesť, že
rozlišujeme tri druhy živností: voľné,
viazané a remeselné. Na vykonávanie
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je
vymedzené zákonom, no Ministerstvo
vnútra SR vydalo zoznam odporúčaných názvov voľných živností. Viazané živnosti sú činnosťami, na ktoré je
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č.
2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Zákon“)
spolu s podmienkami na ich výkon.
Poslednou skupinou živností sú remeselné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe
č. 1 Zákona a taktiež je na ich výkon
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá
sa preukazuje výučným listom alebo
iným dokladom o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.
Živnosť môže ohlásiť ako fyzická,
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohlasuje prostredníctvom na to určeného
tlačiva alebo elektronického formulára
na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky,

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie
živnosti fyzickej osoby je potrebné doložiť výpis z registra trestov, doklady
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás
alebo vášho zodpovedného zástupcu,
ak takého máte (v tom prípade bude
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výkonom tejto funkcie). Ďalej je potrebné
doložiť aj doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto
podnikania.
JKM vás spolu s ohlásením živnosti prihlási ako fyzickú osobu aj do
zdravotnej poisťovne, u správcu dane
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčasne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné
vám zo zákona vydať živnostenské
oprávnenie do troch pracovných dní
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a
15,00 EUR za každú remeselnú alebo
viazanú živnosť. V prípade, že si živnosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie
voľných živností bezplatné a správny
poplatok za ohlásenie remeselných či
viazaných živností je len 7,50 EUR za
každú ohlasovanú živnosť.

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

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

49-0021

Mať plotom ohraničený pozemok
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích
pozemkoch a cudzie sliepky zas nebehajú po tom mojom. Teda, nemali by. Aj keď – nie som priaznivcom
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v
ktorých to ide aj bez nich.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Uvoľňovanie opatrení môže znamenať aj vážne riziko zvýšenia
nákazy. Preto je veľmi žiaduce,
aby sa opatrenia uvoľňovali postupne.
Aj keď je už možné chodiť do obchodov, je na každom jednotlivcovi,
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnutne potrebuje ísť. Čím viac budeme
prísni na seba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že epidémiu zvládneme s
minimálnymi alebo malými následkami. Najzraniteľnejšie skupiny musia chrániť seba a ostatní spoločne
seba a ich.
V súčasnosti máme v rukách
prevenciu pred prípadnou druhou
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme,
že keď opatrenia pri iných nákazách
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masívna a v oblastiach, kde si boli istejší,
následky druhej vlny boli iba o málo
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok
bude lepšie dovolenkovať doma, najlepšie na vlastných záhradách alebo
chatách, alebo proste doma. S epidémiou sa ale budeme musieť naučiť
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom
nákazy dlhšiu dobu.
Dodržujte preto naďalej sociálnu
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne
jeden meter, lepšie dva metre. Nedotýkajte sa takzvanej T zóny na tvári
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami.

Často si umývajte ruky – platí stále.
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s obsahom alkoholu 60-90 percent.
Každý druh rúška chráni svojho
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pravidelne meňte, niekoľkokrát denne.
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie
úst a nosa civilizovanou samozrejmosťou.
Podporujte obranyschopnosť
organizmu stravou - dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, dostatkom
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spracované potraviny. Pravidelne sa vystavujte slnečným lúčom a doprajte
si pohyb vonku.
Používajte rukavice, ak sa dostanete na miesta s vysokým rizikom –
v dopravných prostriedkoch, alebo
pri dotyku s nákupnými vozíkmi
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si
vyčistiť klimatizáciu.
Súčasnosť je pre každého z nás
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že
každá epidémia sa raz skončí, skončili sa všetky v histórii.
Skončí sa aj táto. Ako,
to závisí aj od nás všetkých.
To znamená – od
VŠETKÝCH.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0918 623 064

87-0013

Každá epidémia sa raz skončí

Výročia a udalosti
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva,
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

2. júna 1953
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Pocta hlavy štátu národným parkom
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby zvýšili záujem o
ochranu našich národných parkov.
Príroda sa pre mnohých stala útočiskom v čase najťažšej pandémie
a stále sa teší zvýšenému záujmu,
skonštatovala prezidentka.
A práve preto by sme jej mali našu
vďaku dať najavo zvýšenou starostlivosťou o ňu. „Národné parky sú
najvýznamnejším prírodným dedičstvom, aké máme. Aj našich deväť
národných parkov dnes (24. 5. - pozn.
red.) oslavuje svoj európsky deň. Naša
príroda sa pre mnohých z nás stala
útočiskom v čase najťažšej pandémie
a teší sa stále zvýšenému záujmu. Odnesme si z tejto skúsenosti to dobré a
zvýšme aj záujem o ochranu našich
jedinečných území. Tieto klenoty jednak prichyľujú tisíce vzácnych druhov živočíchov a rastlín, ale súčasne
ponúkajú ľuďom priestor na oddych a
relax. Máme veľkú príležitosť podporiť
a zachovať našu pýchu Slovenska, kde
ochrana prírody bude mať svoje nezameniteľné miesto. Všetko najlepšie!“
Napísala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

Hľadáme dynamickú osobnosť schopnú samostatnej
práce na pracovnú pozíciu

Národné parky Slovenska sú najcennejšie prírodné územia Slovenskej
republiky. V súlade s európskymi i svetovými kritériami plnia dve základné
úlohy: zachovanie vzácnej prírody a
jej sprístupnenie pre realizáciu voľnočasových aktivít. Na území Slovenska
sa nachádza deväť národných parkov.
Ide o rozsiahlejšie územie, spravidla s
výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými
ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v
ktorom je ochrana prírody nadradená
nad ostatné činnosti.
Na území národného parku platí
tretí stupeň ochrany. Znamená to, že
pohyb v ňom je pre cyklistov a turistov
možný iba po vyznačených chodníkoch a trasách, nesmie sa tam táboriť,
zakladať oheň (aj celoročne), vykonávať napríklad horolezectvo či skalolezectvo.
Tak isto sa v Národnom parku nesmú rozširovať nepôvodné druhy, zbierať rastliny vrátane ich plodov správať
sa hlučne či dokonca organizovať poľovačky.

MANAGERKA
prevádzky v Michalovciach.

ˇ PRÁCE:
NÁPLN
zabezpečenie plynulého chodu prevádzky,
koordinácia práce podriadených,
pravidelne kontrolovanie prevádzky, hľadanie
nedostatkov a navrhovanie vylepšení zverenej
prevádzky.

POŽADUJEME:
skúsenosti a prax na podobnej pozícií v oblasti
kaviarenských a gastronomických služieb,
organizačné a komunikačné schopnosti,
znalosť skladového hospodárstva.

» red

Výročia a udalosti
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tridsaťročnej vojny.

30. mája 1635

Základná mzda je 800 € a zvyšuje sa vzhľadom na skúsenosti
kandidáta a bude spresnená na pohovore.

Výročia a udalosti
bratia Montgolﬁérovci predviedli verejnosti teplovzdušný balón.
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Trebišov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

Ponúkame príležitosť zamestnať sa
v stabilnej spoločnosti na pracovnej pozícií

TECHNIK
Náplň práce:
údržba, opravy a servis strojov po technickej
a elektronickej stránke,
znalosť a prax v oblasti slaboprúdovej techniky,
práca so sieťovými zariadeniami,
finančné zúčtovanie zverenej prevádzky
miesto výkonu práce Michalovce
Ponúkané výhody:
zázemie prosperujúcej spoločnosti,
príležitosť rozvíjať sa na manažerskej pozícií,
priestor pre inovácie a vlastné nápady
odmeny v závislosti od dosiahnutých výsledkov
Kontakt: +421 905 647 032, Mail: alea.obchod@mail.t-com.sk
Základná mzda je 800 € a zvyšuje sa vzhľadom na skúsenosti
kandidáta a bude spresnená na pohovore.

Výročia a udalosti
sa uskutočnil posledný let lietadla nadzvukového lietadla Concorde.

31. mája 2003

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

ančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

Výročia a udalosti
sa narodil Peter Danišovič, profesor, slovenský staviteľ, vodohospodár a vysokoškolský učiteľ († 2011).

1. júna 1907

3. júna 2001

zomrel Anthony Quinn, mexicko-americký
herec (* 1915).
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87-0023

Sobrance
Michalovce

www . pr of ili n ves t.s k

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.
info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

0918 217 665

66-0072-1

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HĽADÁME

BRIGÁDNIKOV

NA PREDAJ MELÓNOV

88-0051

Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290
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63-0076

splátky od 98 €

Životopisy zaslať na mail:
gazdovske.produkty@gmail.com

atia 0.
y pl
2
Zľav 5. 6. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

