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

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 su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, 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 vonkaj-
šej 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, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná 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 výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie.
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k
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Projekčná kancelária
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
• brojlerové kačice na výkrm

999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLOV
PIESKOVANÍM

- kovové konštrukcie 
- hliníkové konštrukcie 
- disky kolies a podobne 

tel: 0905 895 528, Galanta, Sonasky Metal,s.r.o
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            PRÍRODNÝ

     EKOLOGICKÝ

        MATERIÁL

termexcell@gmail.com

+421 908 835 659

FÚKANÁ CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

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 (31.270 domácností)

Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia 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 masív-
na 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, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou 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. Nedo-
týkajte 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 ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete 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, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy

raz skončí, skon
stórii. 
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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Salón LILI        0910 982 902
STRIHANIE  PSOV
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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Dopravná firma
v Šali prijme

Tel.: 0905 344 468

 vodiča MKD
mzda: 1600-1800 eur/mes.
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN 36
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Do pripravujúceho sa projektu
Lake-Side Residence v Mostovej,

okr. GA hľadáme kolegov do pozície
kuchár, čašník – servírka.

Mzdové podmienky pri osobnom rozhovore a vopred
stanovenom a dohodnutom termíne.

Kontaktná osoba: Miroslav Döme, 0905/640 182, mdome@azet.sk
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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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RÝCHLE KUCHYNE
u Vás doma už o 14 pracovných dní
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VÝROBA KUCHYNSKÝCH LINIEK, VSTAVANÝCH

SKRÍŇ A NÁBYTKU NA MIERU V GALANTE
Esterházyovcov 711 (pri CS SHELL) Galanta

www.vhprodukt.sk
0915 719 188

Otváracia doba:
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
sobota - nedeľa zatvorené
Mimo otváracích hodín len podľa telefonického dohovoru

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetreniea stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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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

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

INZERCIA
0905 373 407
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Maskotom XVI. letného Európske-
ho olympijského festivalu mládeže 
bude banský škriatok permoník. Už 
čoskoro bude známa aj jeho defini-
tívna podoba. 

Odborná porota ocenila pätnásť ná-
vrhov z 1102 prác, ktoré prišli do výtvar-
nej súťaže Slovenského olympijského 
a športového výboru a organizačného 
výboru EYOF 2022 Banská Bystrica. 

Medzi najmladšími deťmi do 10 
rokov získali ocenenia Liliana Mirgová 
z Hrabušíc, Marián Horváth zo Šale, 
Michal Gajdoš z  Košíc a  Tatiana Hel-
cmanovská zo Spišskej Novej Vsi. V ka-
tegórii do 18 rokov ocenila porota práce 
Juliany Kováčovej z Bratislavy, Natálie 
Šebovej, Karin Karchovej a  Sofie Pod-
hornej z Michaloviec, Kristíny Šikyňo-
vej z Banskej Bystrice a Matúša Bene-
dika z Košíc. V kategórii nad 18 rokov 
ceny získali Denisa Virbová z Veľkého 
Šariša, Karolína Michalcová z Brezian 
a  Marcel Hlaváč. Z  profesionálnych 
návrhov najviac zaujali práce Milana 
Prekopa a  Kataríny Lucinkiewiczovej. 
Podobu maskota zverejní organizačný 
výbor po detailnejšom profesionálnom 
spracovaní jedného z ocenených návr-
hov. 

„Celoslovenský veľký záujem 
o  zapojenie sa do výtvarnej súťaže 
nás veľmi potešil. Kvalita celkovo 1102 
zaslaných prác od žiakov základných, 
stredných a  umeleckých škôl, staršej 

generácie i  profesionálnych grafikov 
a  výtvarníkov bola naozaj vysoká. 
Preto aj výber najlepších návrhov v jed-
notlivých kategóriách bol náročný. 
Rozhodli sme sa oceňovať bez určenia 
poradia. Verím, že definitívna podoba 
maskota, ktorú čoskoro zverejníme sa 
bude verejnosti, a najmä Banskobystri-
čanom, páčiť,“ povedal prezident orga-
nizačného výboru EYOF 2022 Banská 
Bystrica a primátor mesta Ján Nosko. 

V porote boli zástupcovia mesta 
Banská Bystrica, Slovenského olympij-
ského a športového výboru, Akadémie 
umení Banská Bystrica, profesionál-
ni výtvarníci i biatlonistka Anastasia 
Kuzminová.

Víťazné diela zverejnia organizá-
tori súťaže na internetových stránkach 
www.eyof2021.com a  tiež na sociál-
nych sieťach.

Pätnásť ocenených v súťaži o maskota EYOF

» Zdroj: Organising Committee
EYOF 2021 Banská Bystrica

Prišli pôvodne zo Švajčiarska, no 
nikde v Európe už po nich nenájde-
te tak impozantné pamiatky, ako 
u nás na západe Slovenska vo Veľ-
kých Levároch a v okolí. 

Veľké Leváre ležia na Borskej nížine 
severne od Malaciek neďaleko toku Ru-
davy na plochej vyvýšenine – zvyšku 
riečnej terasy Moravy. Dostupné sú 
hromadnou dopravou, autom, ale aj po 
nádherných cyklotrasách.
Pre milovníkov prírody

V blízkosti Veľkých Levár sa nachá-
dza náučný chodník Rudava alebo Ná-
rodná prírodná rezervácia Abrod. Sú to 
územia na ochranu slatinnej vegetácie 
s významnými rastlinnými spoločen-
stvami a reliktnými a vzácnymi druh-
mi rastlín. Ide o územia európskeho 
významu a sú súčasťou plošne rozsiah-
lejšieho chráneného vtáčieho územia 
Záhorské Pomoravie. 
Zruční Habáni

Habánske múzeum je umiestnené v 
Iserovom dome z roku 1717. Expozícia je 
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti 
sa môžete oboznámiť s históriou Veľ-
kých Levár a príchodom Habánov do 
obce. V druhej časti sú ukážky habán-
skych remesiel. Habáni sa svojim spô-
sobom života snažili napodobniť obec 
prvotných kresťanov založenú na spo-
ločnom vlastníctve majetku. Postavili 

si remeselnícke dielne predovšetkým 
na výrobu keramiky a nožov, mlyn, pi-
vovar, kúpele. Spoločne sa stravovali. 
Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje 
sídliská označovali ako „bratský dvor“. 
Boli vo všetkom sebestační, starali sa 
o výchovu a vzdelávanie detí. Sami 
trestali previnilcov. 
Poklady sa otvárajú

Habánske múzeum bude otvorené 
od 6.júna do 24. októbra každú sobotu 
od 10.00 do 18.00 hod. Na prehliadky v 
ňom radi uvítajú menšie skupiny náv-
števníkov. Viac informáciíí na kultur-
nydom@levare.sk
Stĺp hanby

Dnes by sa zišiel takmer v každom 
meste, v každej obci. Menšie priestup-
ky pri tom vo Veľkých Levároch boli 
trestané vystavením previnilca na ur-
čitú dobu verejnej hanbe. Pripútali ho 
k stĺpu hanby, aby sa mu ľudia posmie-
vali a zároveň, aby on ostatných od-
strašoval od podobných priestupkov. 

Navštívte Habánsky svet 
vo Veľkých Levároch

» red
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Živnosť je jedným zo základných fo-
riem podnikania v Slovenskej repub-
like. Na jej vykonávanie je potrebné 
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za-
čatie podnikania na živnosť ? Aké po-
známe 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 odporúča-
ných názvov voľných živností. Viaza-
né 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  živnosten-
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) 
spolu s  podmienkami na ich výkon. 
Poslednou skupinou živností sú reme-
selné 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 príslušné-
ho učebného alebo študijného odboru. 

Živnosť môže ohlásiť ako fyzická, 
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohla-
suje prostredníctvom na to určeného 
tlačiva alebo elektronického formulára 
na príslušnom okresnom úrade, odbo-
re živnostenského podnikania v posta-
vení jednotného kontaktného miesta 
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky, 

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie 
živnosti fyzickej osoby je potrebné do-
ložiť 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 výko-
nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné 
doložiť aj doklad preukazujúci opráv-
nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto 
podnikania.

JKM vás spolu s  ohlásením živ-
nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do 
zdravotnej poisťovne, u  správcu dane 
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčas-
ne 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 živ-
nosť 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.

Ohlásenie živnosti

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

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

Daňové priznanie môžu SZČO podať 
až do konca mesiaca nasledujúceho 
po tom, ako vláda ukončí trvanie 
mimoriadnej situácie pre pandé-
miu. To pre nich z hľadiska platenia 
či neplatenia „nového“ poistného 
znamená, že Sociálna poisťovňa im 
až po odovzdaní daňových priznaní 
za rok 2019 bude môcť určiť, či a v 
akej výške budú povinní platiť po-
istné v ďalšom období.

Keďže daňové priznanie je možné 
podať do konca mesiaca nasledujúce-
ho po mesiaci skončenia mimoriadnej 
situácie, pre posudzovanie termínu 
vzniku/zániku povinného sociálneho 
poistenia SZČO budú rozhodujúce tieto 
základné životné situácie:
1. SZČO, ktoré podali daňové prizna-
nie za rok 2019 do 31. marca 2020:

Vznik poistenia sa im bude posu-
dzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz. 
Prípadné opravné daňové priznania, 
ktoré takáto osoba podá po 31. marci 
2020 budú zohľadnené až k prvému 
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 
uplynula lehota na podanie daňového 
priznania. 
2. SZČO, ktoré nepodali daňové pri-
znanie za rok 2019 do 31. marca 2020 
a využili „novú“ lehotu na podania 
daňového priznania počas pandé-
mie:

Vznik poistenia sa im bude posu-

dzovať k prvému dňu tretieho kalen-
dárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom uplynula lehota na 
podanie daňového priznania (tá závisí 
od skončenia mimoriadnej situácie – 
pandémie).
3. SZČO, ktoré majú predĺženú leho-
tu na podanie daňového priznania 
za rok 2019:

Tejto skupine živnostníkov sa bude 
posudzovať vznik/zánik poistenia v zá-
vislosti od toho, či posledný deň lehoty 
na podanie daňového priznania uply-
nie najneskôr 30. septembra 2020 alebo 
po tomto dátume (závisí od skončenia 
mimoriadnej situácie – pandémie).

Ak sa im lehota na podanie daňové-
ho priznania v predĺženej lehote skončí 
do 30. septembra 2020, vznik poistenia 
sa im posúdi k 1. decembru 2020. Po 30. 
septembri sa im vznik poistenia posúdi 
od prvého dňa tretieho kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
v ktorom uplynula lehota na podanie 
daňového priznania.

Odvody živnostníkov od júla

» Zdroj: SP
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok       
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HORIZONTÁR
CNC

30. mája 1635  
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tri-
dsaťročnej vojny.

Výročia a udalosti

Vtipy 
týždňa

»Dcéra priniesla zo školy 
domov poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a 
nedá si povedať.
Na druhý deň učiteľka číta 
v žiackej knižke odpoveď:
- To má po matke, zmlátil 
som obe!

»Pýta sa otec syna:
- Jožko, ty chodíš s Mila-
dou?
- No, chodím, máš niečo 
proti tomu?
- Nie, iba som ti chcel po-
vedať, že keď som ja bol v 
tvojich rokoch, tak som s 
ňou chodil tiež!

»- Otec, je Červené more 
naozaj červené?
- To neviem, synak, nemáš 
ľahšiu otázku?
- Tak dobre, je Mŕtve more 
naozaj mŕtve?

»- Otec, čo ti mám kúpiť na 
meniny?
- Nekupuj nič, teraz ne-
mám peniaze

» redakcia
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»JAWA 21 MUSTANG STELA 
HOPPER STEWARD SIMSON 
KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406 
»KÚPIM DYNAMO NA PA-
SAK DT54 ORIGINÁL RUSKÉ 
0911133929

»Dám do prenájmu 2 izb. 
byt Galanta -sever tel. 
0949225092

»Kúpim garáž 0905151894

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám práčku-ROMO, 
plne funkčná 031 784 1963
»Výhodne predám orechy 
0902050988

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088 
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758

»Chlap po 50ke hľadá oby-
čajnú ženu aj s nadváhou, 
vek, váha nevadí ak som 
ťa oslovil tak mi napíš 
0919292968

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP GA 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, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Pestovanie byliniek si už získalo 
za posledné roky na Slovensku 
veľa priaznivcov. Miesto si našli na 
našich balkónoch, terasách i v zá-
hradách. Vieme ich však správne 
zberať, uskladňovať a používať?

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy 
a pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek
Na zber byliniek je vhodný košík, 

prípadne textilné či papierové vrecko. 
Zbierajte ich za suchého počasia a dbaj-
te na to, aby ste zbierali len zdravé rast-
liny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte 
pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek
Bylinky čo najskôr po zbere spracuj-

te, pričom voliť môžete medzi dvoma 
spôsobmi ich uskladnenia – sušením 
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez 
problémov dajú použiť sušené bylin-
ky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde 
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke 
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si za-
chovajú nielen svoju prirodzenú farbu 
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu 
prospešných látok.

Sušenie byliniek
Bylinky sušte na teplom, suchom a 

dobre vetranom mieste. Určite sa vyhni-
te priamemu slnku. Jednotlivé rastliny 
rozložte na sito alebo ich sušte v men-
ších trsoch zavesené. To, že je už bylin-
ka suchá a pripravená na uskladnenie 
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu. 
V takom prípade bylinky vložte do dobre 
uzatvárateľnej nádoby a skladujte na su-
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich 
môžete potom používať počas celého 
roka, až kým nebudete mať novú úrodu.

Mrazenie byliniek
Vhodnými bylinkami na mrazenie 

sú napríklad petržlenová vňať, kôpor, 
mäta, pažítka, šalvia či medovka. By-
linky pred mrazením dobre umyte a 
osušte. Ich listy alebo vňať môžete 
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek 

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom 
prípade vložte do plastových téglikov 
alebo nadrobno posekajte a vložte do 
formičiek na ľad.

Využitie byliniek v našej kuchyni
Bylinky môžete využiť pri prípra-

ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka 

nim získajú výbornú chuť i vôňu. 
Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

ne dochutia tiež rôzne osviežujúce 
nápoje. Chýbať by nemali ani na gri-

lovačke.

Bazalka
Bazalka sa používa do omáčok, šalá-

tov i polievok. Ochutí tiež marinády a 
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradaj-
kám či baklažánu a pravdaže k cestovi-
nám. Do varených jedál ju pridávajte až 
tesne pred ich dokončením, aby nestra-
tila svoju vôňu.

Kôpor
Kôpor sa hodí pri príprave pečených 

rýb ako aj na dochutenie omáčok či ze-
leninových šalátov. Tiež sa uplatní pri 
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť va-
rom a preto ho do varených jedál pridá-
vajte až na záver.

Mäta
Pre jej výraznú mentolovú vôňu vyu-

žite mätu na ochutenie zeleninových ša-
látov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa, 
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto 
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a 
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen do-
chutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

Medovka
Jej lístky majú citrónovú vôňu a vý-

borne sa hodia najmä do nápojov, ale 
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či 
omáčok.

Pažítka
Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je 

však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i 
cestoviny so syrovou omáčkou. Do va-
rených pokrmov ju pridávajte až po ich 
dokončení, nevarte ju.

Petržlen
V kuchyni má naozaj všestranné pou-

žitie. Pridávajte ho však až do hotových 
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom 
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zele-
ninových polievok a rôznych pomazá-
nok.

Rozmarín
Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a 

preto to s jeho množstvom príliš nepre-
háňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri 
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia
Jej lístky sa hodia najmä pri príprave 

jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť 
ju môžete aj na ochutenie omáčok či 
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo, 
častokrát jeden až dva lístky, ktoré mô-
žete mraziť v nádobkách na výrobu ľa-
dových kociek podobne ako medovku 
či mätu.

Tymian
Využijete ho pri príprave pečeného 

mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok. 
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa, 
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Oregano
Môžete ním v jedlách nahradiť ma-

jorán. Hodí sa do pokrmov z mletého 
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových 
či zeleninových placiek, ale aj omáčok 
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni

Bylinky zbierame za suchého počasia.                    foto autor congerdesign pixabay

Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu ko-
ciek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne 
poslúžia pri príprave chutných ná-
pojov.

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie.    foto autor StockSnap pixabay

Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujú-
cich nápojov.                                                                            foto autor ThorstenF pixabay
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

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

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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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 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


