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PRIEVIDZSKO
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Musí to tak byť. Až príliš dobre. 
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia 
inak správali. Všeobecne, voči spo-
ločnosti, medzi sebou navzájom, 
ale aj  k  sebe. Takmer každý niečo 
chce. Nemyslím tým často opráv-
nené  nároky na pomoc v čase pan-
démie.

Takmer každý niečo chce už roky 
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi 
slovami chcieť a želať si. Želať si je 
normálne, chcieť už až tak celkom nie. 
Želáme si zdravie, dostatok materiálny 
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce-
me to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak 
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“  
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a 
želaní niekoho iného. Chcenie je pre-
sadzovaním si vlastného ja nad oča-
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania.

Jedni chcú zastavenie budova-
nia siete 5G, inú chcú bojovať proti 
chemtrails. V poriadku, to sú prípady 
pre odborníkov  z oblasti duševného 
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad-
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný 
diskusný priestor a agresívne z neho 
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi 
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi 
intenzívne želanie mať pokoj od hlu-
pákov. A od hlúposti.

Okolo nás je veľa ľudí, ktorí sku-
točne čosi vážne potrebujú a ticho si 
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až 
priveľa. Vráťte sa iba  niekoľko dní 

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko 
tak dôležité sme chceli na Slovensku  
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A 
na druhej strane – zaregistrovali ste 
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné ci-
vilizovaného človeka? Mimochodom, 
želanie, v príkrom rozpore s potrebou, 
znamená v slovenskom jazyku aj žiče-
nie. Ale to je už asi iná téma,  na ino-
kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť, 
všímavosť, empatia.

Asi je nám dobre, keď už si nič  ne-
želáme, len hlučne a často nedôstojne 
a obmedzujúc iných dávame najavo 
iba svoje potreby. Nie je to však prí-
liš hodné života človeka ako súčasti 
jedinca v nejakom spoločne organi-
zovanom spoločenstve. Mohli by sme 
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je 
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo 
tým o nastavení tváre, alebo mnohým 
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kri-
ku, egoizme, arogancii, presadzovaní 
si vlastného ja. Ani o klamstvách, 
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No, 
síce možno hovorí. Tam,  kde sa píše 
napríklad o veži v Babylo-
ne.

Pekný júnový týž-
deň, milí čitatelia a as-
poň niekoľko želaní v 
ňom. 

S pozdravom

Asi je nám dobre

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 

KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-

KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 
ZMESKY • 0944 842 953

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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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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T: 0908 13 11 99
Odstavčatá

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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Ponúkam 

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE 
na komplet 
T:0915 610 113
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042

Partner 
Wüstenrot
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STRIEKANÁ 
IZOLÁCIA

0905 413 219   0908 632 755
www.calet-sro.sk13
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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)

6. jún 1861     
prijatie Memoranda národa slovenského v 
Turčianskom sv. Martine.

Výročia a udalosti
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ponúka
    

   
    

    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0908 348 845
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526

 geometrické plány  vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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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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Kvásková pekáreň REKO Nitrianske Rudno 
Sme pekárnička, ktorá sa zameriava na pečenie chlebíkov a pečiva z kvásku. 

Otvorili sme pred rokom, presnejšie 1.6.2019 a dodnes sa tešíme priazni naších 
zákazníkov.

Volám sa Renáta Kohútová a pochádzam z Nitrianskeho Rudna, kde sa nachádza 
aj naša pekárnička s predajňou našich výrobkov (Hlavná ul. č. 47). Kváskovaniu sa 
venujem 3,5 roka a tento koníček si ma podmanil natoľko, že som sa mu začala 
venovať profesionálne a vytvorila som našu malú firmu. Výrobky sú výlučne spra-
covávané ručne, tak ako to každá iná gazdinká robí doma, akurát my vo väčšom 
množstve. Každá už určite skúsila kváskovať a tak mi dá za pravdu, čo to všetko 
obnáša. Starostlivosť o rôzne druhy kvásku, príprava rôznych druhov ciest na chle-
bík a pečivo. Chce to veľa času a úsilia, sebazaprení. My sa prispôsobujeme kvásku 
a tak si dobu prípravy plánujeme podľa toho, aké je vonku počasie, lebo časy sa v 
tomto odlišujú práve od počasia.

Sami na sebe sme odsledovali benefity kváskových výrobkov a tie sú úžasné, 
nemáte pocit nafúknutia, žiadne tráviace problémy.

Po tomto zistení a od požiadaviek zákazníka sa naša pekárnička špecializuje na 
výrobu chlebíkov a pečiva aj pre celiatikov, histamínovových a iných alergií. Zákaz-
ník nám povie, ktorá potravina mu nerobí dobre a my ju nahradíme, recept upraví-
me a upečieme doslova na mieru pre každého. Výrobky, ktoré ponúkame v lepkovej 
forme upečieme aj v bezlepkovej alebo inej intolerancii.

Vďakou sú nám spokojní zákazníci, ktorí sa radi vracajú. Máme super recenzie.
Sú ľudia, ktorí nejedli chlieb niekoľko rokov kvôli alergiám a samozrejme nedo-

stupnosti takých výrobkov na trhu. U nás ho majú a prídu si na svoje. Pečieme 4 
druhy chlebíkov a cca 14 a viac druhov sladkého a slaného pečiva.

Nebránime sa aj ďalšej spolupráci, resp. závozu do predajní s potravinami, ak by 
sa zvýšil záujem aj v okolí. Náš sortiment sme rozšírili o pečenie zákuskov a toriet 
na rôzne príležitosti.

Sme tu pre Vás a na každého sa tešíme.

Kontakt: 0905 820 580, fb: REKO Kvásková pekáreň

Otázka: Dobrý deň, moje exekučné 
konanie tento rok zastavili. Okrem toho, že 
nebolo nič vymožené, mám ešte exekúto-
rovi uhradiť trovy.  Má exekútor nárok na 
úradu paušálnych trov? Mám ako veriteľ 
možnosť sa brániť voči zastaveniu exekú-
cie alebo uplatneným paušálnym trovám?    

Odpoveď: Dobrý deň, zákon č. 
233/2019 o ukončení niektorých exekuč-
ných konaní sa týka všetkých exekučných 
konaní začatých pred 1. aprílom 2017, ve-
dených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Trovy exe-
kučného konania pozostávajú z trov, ktoré si exekútor oprávnene 
ponechal zo skôr vymoženého plnenia a z paušálnych trov. Na 
úhradu iných trov exekúcie nemá zo zákona exekútor nárok a 
nemôže si ich teda uplatňovať.  Paušálne trovy starej exekúcie 
sú vždy vo výške 35 €. Ak je exekútor platiteľ DPH, k paušálnym 
trovám si pripočítava aj DPH. Zaplatiť exekútorovi paušálne trovy 
exekúcie je povinný veriteľ. Veriteľ tak musí urobiť v lehote do 
60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Neuhradené 
paušálne trovy stávajú exekučným titulom na podklade, kto-
rého môže exekútor viesť exekúciu voči doterajšiemu veriteľovi. 
Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie sú prípustné ná-
mietky. Možno ich podať do 30 dní odo dňa doručenia upovedo-
menia o zastavení starej exekúcie. Proti uplatneným paušálnym 
trovám námietky prípustné nie sú. 

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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Kúpim pozemok pod stavbu 
rodinného domu s dosahom 

inžinierskych sietí, 
volať na t.č. 0910 326 020.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, 

www.tsk.sk, na úradnej tabuli TSK  
a na telefónnom čísle 046/512 19 35. 13
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 80 m2.
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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
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle a mopedy 
starých česko- slovenských 
značiek, v akomkoľvek stave. 
Ďakujem za ponuky T: 0949 
371 361
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA T: 0908 
205 521
» Kúpim staré auto, Babetu, 
diely, doklady. T: 0940 100 473
» Kúpim Jawu, CZ, Simson, Pio-
nier, Štadión aj nepojazdné. T: 
0949 505 827
» Kúpim starý Pionier, Mustang, 
Stelu, Stadiona, Simson.T: 0915 
215406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5
» Predám dom v Dolných Veste-
niciach. T: 0902 301 660

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle. T: 0915 876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám zachovalý dámsky 
bicykel. T: 0907 265 143

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie, danielie parohy 
a trofeje T: 0904 134 080

hľadám prácu 15
» Opatrím seniora v okr.PD T: 
0907 609 658

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    

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:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej 
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne 
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus 
ani kríza - je to transformácia, ktorá 
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalos-
ti môžu mnohé zmeny urýchliť. 

Zdá sa, že automobilový a ropný prie-
mysel stratia svoje pozície. Keď sa bude 
vyrábať menej automobilov, poklesne aj 
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies 
do prevodoviek alebo odvaľovacích ob-
rábacích strojov na ich výrobu. A bude sa 
stavať menej nových výrobných a montáž-
nych liniek s robotmi. 

Slovensko premrhalo úrodné roky 
na to, aby sa pripravilo na transformáciu 
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle 
a poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj 
peniaze a dopady transformácie budú ne-
milosrdné.

Na poliach máme technické mono-
kultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, 
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme mo-
nokultúrny - postavený na výrobe automo-
bilov zahraničných značiek. Roky sme na 
úkor slovenských podnikateľov podporo-
vali podnikanie zahraničných koncernov 
na našom území, na poliach máme repku 
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých 
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

traviny. 
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchá-

dza ročne študovať do cudziny a mnohí 
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme 
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej 
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni 
školstva a patríme k najohrozenejším eko-
nomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré 
sa očakávajú v automobilovom priemysle 
(pokles výroby a automatizácia).

Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus 
len neškodný bacil. Škoda, že sa politici 
neučia to, čo my v našej Podnikateľskej 
univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, po-
chopiť súvislosti a podniknúť akciu. Vý-
konnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v 
tom, že sa vedia koncentrovať na správne 
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina na-
chádza, nám veľa času nedáva. Pri korona-
víruse sú dôležité rýchle a správne kroky, 
pri transformácii, ktorej 
následky budú oveľa 
väčšie, je to podobné. 
Vlna cunami kedysi 
zmietla tisíce bezsta-
rostných turistov. 

Transformácia 
sveta sa tiež 
nedá zasta-
viť.

Kríza alebo cunami?

» Ján Košturiak

7. júna 1948   
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa 
stal Klement Gottwald.

Výročia a udalosti
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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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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 1.6.2020 - 15.6.2020 (14:00 hod.).
Predmet súťaže:
Stavba: súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele C-KN č. 10/1 a parcele C-KN č. 25/2
Pozemky: parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 
 parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková kúpna cena: 96.000,00€

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na www.handlova.sk, 
resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, Prievidza  vyhlasuje obchodnú verejnú sú a  ( alej 
„OVS“) o najvhodnejší návrh na uzavre e zmluvy na prevod prebyto ného majetku mesta, nehnute nos  v k. 
ú. Prievidza v zmysle uznesenia Mestského zastupite stva v Prievidzi . 78/20 zo d a 29.04.2020.

Predmet obchodnej verejnej sú a e:
Prevod vlastníctva nehnute nos  v k. ú. Prievidza, vo vlastníctve SMMP, s. r. o., a to
-  stavby as  kruhového objazdu na pozemku parcela registra C KN . 8114/291, zastavané plochy a nádvorie s 
výmerou 94 m2,
- stavby as  chodníka zo zámkovej dla by na pozemku parcela registra C KN . 8114/295, zastavané plochy a 
nádvorie s výmerou 29 m2,
-  stavby as  cesty na pozemku parcela registra C KN . 8114/292, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 38 m2,
-  stavby as  cesty na pozemku parcela registra C KN . 8114/293, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 43 m2.

Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre e kúpnej zmluvy:
-  ú el vyu i a: v súlade s územným plánom mesta Prievidza a ú elovým ur ením Predmetu OVS,
-  kúpna cena: minimálne vo výške 33 743,34 €,
-  termín zaplatenia kúpnej ceny: do 15 dní od uzavre a kúpnej zmluvy.

Termín na predkladanie sú a ných návrhov kon í d a 17.06.2020 o 12:00 hod.

Obchodná verejná sú

Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o.

Úplné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej sú a e vrátane úplného znenia podmienok a vzor sú a ného 
návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na webovom sídle Správy majetku mesta Prievidza, s. r. o. 
www.smmpd.sk 13
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Dvoj-členná partia ponúka služby:

REKONŠTRUKCIE 
BYTOV A DOMOV

- jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, 
omietky, maľovky, pokladanie plávajúcej 

podlahy a zámkovej dlažby, 
zatepľovanie RD a iné ...

Pri serióznej dohode, seriózna cena!
T:0907 529 743, 0940 319 484

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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9. júna 1815     
koniec Viedenského kongresu: nastalo 
nové politické rozdelenie Európy.

Výročia a udalosti
13
12
00
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Jamieson Vitamín C 1000mg 
100+20 tabliet s postupným 
uvoľňovaním

BIODERMA 
PHOTODERM 
ZĽAVA – 4 € na 
celú radu + 
darček AFTER 
SUN 100ml ku 
každému 
produktu

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

ČISTEC 
ROVNÝ 
30g  -  výživový 
doplnok je určený 
na vnútorné aj 
vonkajšie použitie

Široký výber rúšok

Nové modely detských sandálok 
aj na www.lekarenstm.sk

DEVIT 2000 60kapsúl  - želatínové 
kapsuly s obsahom vitamínu D3 

(cholekalciferol) na vnútorné užitie

7,04€

APOTHEKE 
LIFTINGOVÉ 
SÉRUM 20ml 
- kombinácia dvoch 
prokolagénových 
účinných látok a 
rastlinných kmeňových 
buniek, stimuluje 
produkciu nového 
kolagénu a brzdí 
degeneráciu 
existujúceho kolagénu. 
Ošetrenie vrások pre 
všetky typy pleti s 
dvojakým účinkom, 
vyhladzuje a 
regeneruje

ZĽAVOVÝ KUPÓN –25%

5,99€
7,99€

15,49€

2,74€

CYS-CONTROL 
30cps - 
výživový doplnok 
obsahujúci vres, 
brusnice a extrakt 
z plodov viniča, 
vres pomáha 
udržiavať zdravé 
močové cesty

9,72€
10,24€

ZINOK 15mg 100tbl 
- Zinok prispieva:
 k správnemu fungovaniu imunitného  

   systému,
k správnej syntéze DNA,
k správnej syntéze bielkovín,
k správnej kognitívnej funkcii,
k správnej látkovej premene 

   mastných kyselín,
k ochrane buniek pred oxidačným 

   stresom,
k udržaniu zdravých nechtov, pokožky 

   a vlasov 

4,85€
Zľava sa dá uplatniť s týmto kupónom 13
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PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA  
mäkké, tvrdé

T: 0917 850 767

ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 

13
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Madlo 37cm 
+ taburetky

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

0907 787 089
www.zarpa.sk

CENA: 2.315,- AKCIA - s týmto letákom -20% =1.790,- € 

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

v látke "B", 
opierok =1.490,- €
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Dosť sa v súvislosti so zrušením do-
tačnej schémy v Bratislavskom kraji 
rozvírila voda. Ale málo! 

Otázka, z čoho budú aktéri nezávis-
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v 
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne 
nepoložila, len v  kuloároch. Všade sa 
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, 
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie-
čomu podpora 0 eur!

Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná 

buď štátom, samosprávami a  potom je 
nie úplne presne nazvaná nezávislá kul-
túra (z angl. independent culture). A o tú 
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí-
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej 
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša 
o  vyštudovaných profesionáloch, ktorí 
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel-
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, 
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú 
teraz ohrození dotáciami 0 eur!

Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím do-
tácií v BSK?

Nič. Len to, že kraj dávaný iným za 
príklad výborného dotačného systé-
mu, si svoju viacročnú prácu len tak 
spakruky zmetie zo stola a  tvári sa, že 
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí. 
Nič, len v  kriku zaniklo, že sa aj na 
stránkach žilinskej župy znenazdania 
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých 

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým 
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že 
s  vysokou pravdepodobnosťou napíšu: 
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých 
umelcoch a  ich spolupracovníkoch na 
voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len 
o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je 
koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje 
miesto niekde inde nájdu, len nám bude 
niečo chýbať. 

Tie netradičné priestory divadiel, 
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky, 
folkové, džezové, metalové, punkové 
hudobné večery v kluboch či kultúrnych 
centrách, diskusné témy, ktoré inde ne-
nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný 
slovník a – iný spôsob života – väčšinou 
pod priemernou mzdou tejto krajiny.

Tak len toľko sa stalo tou sumou 0 
eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavské-
ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa 
nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm. 
Chcela by som sa mýliť...!

Škrtá sa všade, ale na nulu?

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

 Imrich Bernát. 

„Deň po dni plynie a nám len spomienka v srdci ostala, 
ktorá nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného 

manžela, otca a dedka.“

 Dňa 10.6.2020 si pripomíname 1. smutný rok, 
čo nás navždy opustil

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 
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pán Emil Bojko. 

„Odišiel si tíško z nášho života, 
ale krásne spomienky a láska v nás stále ostávajú, 

pretože ten, kto žije v našich srdciach, 
nikdy neumiera.“

 Dňa 12.6.2020 si pripomíname smutných 
3O rokov od chvíle, kedy si nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec a starký

  S láskou spomína manželka Eva, dcéry Jana a Eva, vnučky Eva a Denisa. 
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Pavlovi Lenhartovi

Dňa 13.6.2020 uplynie rok, 
čo dotĺklo srdce nášmu otcovi

z Malej Lehôtky. 
 Kto ste ho poznali, tak si na neho vo chvíľke ticha spomeňte. 

  Dcéra Katarína Melišková, rodená Lenhartová. 
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Jozef Mikula.

„Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime 
po roku bolestí, čo k hrobu chodíme. 

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, 
už nič nie je také, ako bolo predtým.“

 Dňa 17. júna 2020 si pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný syn

 Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú spolu s nami. 

  Smútiaci rodičia, sestra, manželka a syn. 
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pani Alena Poláková

S hlbokým smútkom v srdci 
oznamujeme, že nás dňa 16.5.2020 

navždy opustila naša maminka, 
babka, svokra a suseda

z Handlovej vo veku 61 rokov. 
 

  S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

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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SLUŽBY

Dubové odrezky 

/do 20km v cene /

120,- 
eur 

s dovozom! 0910 598 927 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 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%

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)

13
12
00

03
6



PD20-23 strana- 8

právnik radí / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

Zvažujete kúpu alebo predaj bytu? 
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu, 
čo je s  vlastníctvom bytu spojené a 
aké náležitosti má zmluva o prevode 
vlastníctva bytu?

Vlastníctvo bytov súhrnne upravu-
je zákon o  vlastníctve bytov a  nebyto-
vých priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 
V  zmysle predmetného Zákona sa by-
tom rozumie miestnosť alebo súbor 
miestností, ktoré sú určené na bývanie. 
Byty sa zväčša nachádzajú v bytových 
domoch, ktorými sa rozumejú budovy, 
v ktorých je viac ako polovica podlaho-
vej plochy určená na bývanie. Tento by-
tový dom má svoje spoločné časti a spo-
ločné zariadenia, na ktorých majú svoj 
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne 
nebytových priestorov v bytovom dome. 
S  vlastníctvom bytu neraz často súvisí 
aj podiel na pozemku, na ktorom je by-
tový dom postavený. Napokon, s vlast-
níctvom samotného bytu sú spojené aj 
zariadenia a príslušenstvo bytu.

Všetky vyššie spomenuté záleži-
tosti je potrebné riadne špecifikovať 
aj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu. 
Okrem zdedenia a  výstavby, vstavby 
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie 
Zmluva o  prevode vlastníctva k  bytu. 
Okrem jej podstatných náležitostí pod-
ľa Občianskeho zákonníka, musí táto 
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho 
príslušenstva, vymedzenie umiest-
nenia bytu (adresa, číslo vchodu, po-

schodie a  číslo bytu a  taktiež súpisné 
číslo stavby a  pozemok, na ktorom je 
stavba postavená), rozlohu v  m2. Je 
v  nej potrebné vymedziť prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a  spoločných zariadeniach 
domu, na jeho príslušenstve a  taktiež 
úpravu práv k  pozemku /pozemkom), 
na ktorých je postavený bytový dom. 
Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpe-
nie nadobúdateľa k zmluve o správe by-
tového domu alebo k  zmluve o  spolo-
čenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto 
zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od 
správcu, resp. predsedu spoločenstva, 
že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá 
voči nemu nedoplatky.

Zmluva s osvedčenými podpismi by 
mala byť vyhotovená pre každú zmluv-
nú stranu v jednom vyhotovení, v jed-
nom vyhotovení pre banku a  v  dvoch 
vyhotoveniach pre katastrálny úrad. 
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu 
s vyhlásením správcu, resp. predsedu 
spoločenstva a dokladom o  zaplatení 
správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlast-
níckeho práva do katastra nehnuteľ-
ností.

Vlastníctvo bytov

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

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

• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos� montáže • rýchle dodanie

Dvere od:  319,- €
K�u�ka: 1,- €
Montáž:  99,- €
Spolu s DPH:  419,- €

Bezpe�nostné dvere,
ktoré vás ochránia

• 5 modelových
• možnos� mon

výborná zvuková
izolácia až 33 dB

bezpe�nostná trieda
proti vlámaniu RC2

P�íďte si
ich p��ieť 

do  p�edajne

www.bezpecnostnedvereso�a.sk        0948 401 321

už od

319€

Akcia

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
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„Som 17 ročná študentka strednej 
školy. Pochádzam z disfunkčnej ro-
diny. Mama je alkoholička (nelieče-
ná), opustila nás a odišla z rodiny. So 
dvoma súrodencami a otcom žijeme v 
dvojizbovom byte. Našla som si pria-
teľa, tínedžera, veľmi som sa do neho 
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na 
problémy v našej rodine. Po čase som 
zistila, že som tehotná. Práve v tejto 
zložitej situácii koronavírusu. Keď 
sa priateľ dozvedel, že som tehotná, 
navrhol mi ísť na potrat. Namietala 
som, že by som nezvládla dať si zo-
brať vlastné dieťa, dal mi na výber: 
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa 
neukázal. Teraz som v šiestom me-
siaci tehotenstva. Môj otec ťažko ne-
sie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok 
nedokáže pokryť naše náklady na 
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po 
narodení dieťatka už vôbec nemô-
žem doma zostať. Preto Vás prosím, 
poraďte mi,  čo môžem v tejto situácii 
urobiť? Vopred ďakujem.“

V tomto období, keď ľudia trávia 
spolu viac času vplyvom opatrení sú-
visiacich s COVID-19, vzrástol aj počet 
tehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek 
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už 
z ekonomických alebo sociálnych dô-
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý 
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám 
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby, 
ako ťažkú situáciu riešiť.

Vzhľadom na to, že rodina Vám v 
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhod-
ným riešením na určitý čas by bolo 
krízové centrum, kde by Vám poskytli 
ubytovanie, stravu a najmä odborné 
sociálne, psychologické, právne pora-
denstvo a pomohli naštartovať ďalší 
život. Naša organizácia Fórum života 
v projekte Zachráňme životy spolupra-
cuje s viacerými krízovými centrami 
a poskytuje matkám zaradených do 
projektu finančnú a hmotnú pomoc na 
preklenutie ťažkej situácie počas  jed-
ného roka po narodení dieťaťa. Bližšie 
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.

Vo Vašej situácii je možné vyu-
žiť aj ďalšie projekty, napr. Femina 
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré 
pomáha nečakane tehotným, obetiam 
diskriminácie alebo násilia, pri preží-
vaní krízy v rodine, rodinám v sociál-
nej núdzi, s nedostkom potravín, šat-
stva alebo v problémoch s bývaním, či 
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v 
situáciách spojených s neplánovaným 
tehotenstvom, kde odborní pracovníci 
dokážu sprevádzať klientky až do vy-
riešenia ich zložitej situácie aj kontak-
tovaním a spoluprácou s inštitúciami 
štátnej správy, samosprávy a ďalšími 
organizáciami.

Tehotenstvo počas korony

» Mária Demeterová
Koordinátorka projektu Zachráňme životy

7
5

-4
1

9
4
-0
0
7
7

GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

prievidzsko@regionpress.sk

Inzerát, ktorý predáva

 PRISTAVENIE A ODVOZ KONTAJNEROV

www.princestav.sk
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 BÚRACIE PRÁCE
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V súvislosti s postupným uvoľňo-
vaním opatrení proti šíreniu CO-
VID-19 a návratom na pracoviská 
sa odporúča primerane uplatňovať 
preventívne hygienické a protiepi-
demické zásady. Pripravili sme ich 
súhrn.

Nosenie rúška
Opatreniami Úradu verejného zdra-

votníctva SR bol nariadený zákaz vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod 
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel 
rozumie aj pracovisko. Uvedené opat-
renia sa vzťahujú na všetky spoločné 
priestory, ako aj pri kontakte s inými 
osobami a slúžia na predchádzanie ší-
renia prenosného ochorenia. Zamest-
návateľ je povinný zabezpečiť rúško ako 
certifikovaný výrobok pri práci len tam, 
kde je zvýšené riziko expozície biolo-
gickým faktorom. V iných prípadoch 
zamestnávateľ rúško nie je povinný po-
skytnúť.

Dezinfekcia
Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné 

umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou. 
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezin-
fekčné prostriedky, aby zamestnancom 
aj klientom bola poskytnutá možnosť 
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekč-
ným prostriedkom musí byť dostupný 
pri vchode na pracovisko, resp. pri 
vchode do budovy a zamestnávateľ ho 
musí pravidelne dopĺňať. Okrem toho 
sa musí vykonávať pravidelná dezinfek-
cia podlahy a dotykových plôch.

Používanie vlastných 
zariadení a pomôcok

Spoločné používanie zariadení a 
pomôcok (napr. písacích potrieb, klá-
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo 
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za-
riadenia a pomôcky by mali byť pou-

žívané predovšetkým individuálne, ak 
je zdieľanie nutné, okruh používateľov 
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu 
mieru.

Dodržiavanie 
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej 
možnej miere a v rámci svojich mož-
ností ako aj možností vyplývajúcich z 
priestorového usporiadania prevádz-
ky vytvoriť zamestnancom podmienky 
na ochranu pred šírením koronavíru-
su napríklad zväčšením rozostupov a 
dodržiavaním primeranej vzdialenosti 
medzi zamestnancami (minimálna 
vzdialenosť 2 m medzi zamestnanca-

mi, resp. medzi zamestnancom a klien-
tom). V tejto súvislosti je potrebné pre-
hodnotiť pracovné postupy, aby bolo 
umožnené dodržiavanie bezpečných 
odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strá-
via zamestnanci v menšom odstupe. 
Podľa priestorových a organizačných 
možností pracoviska by sa malo zvážiť 
prijímanie klientov alebo rokovanie 
s nimi v oddelených (samostatných) 
priestoroch tak, aby sa zredukovala 
frekvencia a počet kontaktov na najniž-
šiu mieru, napr. jeden zamestnanec a 
jeden klient.

Práca on-line
Tam, kde je to možné, mal by sa v 

maximálnej možnej miere obmedziť 
fyzický kontakt s klientmi alebo spolu-
pracovníkmi (porady, konferencie) na-
príklad využívaním online technológií 
alebo telefonickej komunikácie.

Predchádzanie nadbytočnému 
zhromažďovaniu osôb

Zamestnávateľ by mal vytvoriť také 
podmienky (napríklad posunom času 
začiatku alebo skončenia pracovnej 
doby, prestávok a pod.), aby pri prícho-
de alebo odchode z pracoviska nedochá-
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu 
zamestnancov v spoločných priestoroch 
(vchod, vrátnica, šatne a pod.).

Výťahy
Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej 

koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča 
sa v maximálnej možnej miere obme-
dziť cestovanie výťahom, prípadne sa 
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších bu-
dovách). V prípade cestovania výťahom 
je optimálne zníženie počtu osôb na 
jednu čtvrtinu maximálne povoleného 
počtu osôb. 

Klimatizácia
Klimatizácia môže byť považovaná za 

zdroj možného rizika, preto sa odporú-

ča – aspoň tam, kde je to možné – využí-
vať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe 
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná 
na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa 
tam predtým zdržiavalo väčšie množ-
stvo ľudí.

Zariadenia na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu musia 

byť vybavené tečúcou vodou, tekutým 
mydlom a jednorazovými papierovými 

utierkami. Zariadenia na osobnú hygie-
nu je potrebné dezinfikovať minimálne 
raz denne.

Meranie telesnej teploty
Meranie telesnej teploty pri vstupe na 

pracovisko nie je povinné a má odpo-
rúčací charakter. Podrobnosti bezkon-
taktného merania telesnej teploty sú 
uvedené v Usmernení ako postupovať 
pri meraní telesnej teploty a pri odha-
lení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe 
do nemocníc a do priemyselných pod-
nikov. 

Príznaky možného ochorenia
Zamestnanci, ktorí majú príznaky 

respiračného ochorenia s podozrením 
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti 
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by 
mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu 
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov 
rodiny, prípadne kontaktovať svojho 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
alebo regionálny úrad verejného zdra-
votníctva a uviesť podrobnosti o posled-
nom pohybe a príznakoch. V prípade 
objavenia sa príznakov počas pracov-
nej doby je potrebné informovať o tom 
nadriadeného. Vhodné je preventívne 
vyčleniť samostatnú miestnosť pre prí-
padné izolovanie potenciálne infikova-
nej osoby.

Test na alkohol dychovou skúškou
Rozsah, obsah ani periodicita kontrol 

nie je všeobecne ustanovená a špecifi-
kujú si ich sami zamestnávatelia, so zre-
teľom na osobitosti a komplikovanosť 
vykonávaných prác, zložitosť zariadení 
a technológií, štruktúru a kvalifikova-
nosť zamestnancov, predchádzajúce 
skúsenosti s dodržiavaním predpisov, 
výskyt pracovných úrazov, nebezpeč-
ných udalostí a pod. V prípade, že k 
testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za 
dodržania všetkých príslušných bezpeč-
nostných a hygienických zásad.              ib

Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu 
dodržiavania hygienických nariadení

ilustračné foto

Pretože každá organizácia má iné 
podmienky vykonávania práce, je 

predovšetkým na zamestnávateľovi 
(a tiež na jeho dohode so zástupcom 

zamestnancov), ktoré z opatrení 
uvedie do praxe tak, aby bola umož-
nená činnosť prevádzky a zároveň 

sa znížilo riziko šírenia infekcie. 
Je vhodné opatrenia kombinovať 
(napr. zabezpečiť odstupy medzi 

zamestnancami min. 2 m; v prípade 
vyššieho počtu zamestnancov strie-
dať zamestnancov pracujúcich na 
pracovisku a zamestnancov pracu-
júcich v režime home office tak, aby 
bolo umožnené dodržať bezpečnú 

vzdialenosť medzi zamestnancami, 
resp. doplniť bariéry, ak to charakter 

práce a bezpečnostné predpisy 
umožnia). 

ilustračné foto

ilustračné foto
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www.facebook.com/

Prievidzskosk PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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 ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751
 

PRIEVIDZSKO
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Slovenskí prvovýrobcovia, spraco-
vatelia potravín aj lesníci získajú 
desiatky miliónov eur, ktoré by inak 
vyšli navnivoč ako nevyčerpané 
prostriedky aktuálneho programo-
vacieho obdobia Programu rozvoja 
vidieka. Agrorezort ich presmeruje 
po hĺbkovom prehodnotení aktuál-
neho programu.

„Vážime si mozole všetkých tvrdo 
pracujúcich a poctivých pôdohospodá-
rov. Po detailných analýzach prostried-
kov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo 
získať zdroje v objeme 45 miliónov eur, 
ktoré presmerujeme našim pôdohos-
podárom na efektívne opatrenia. Tieto 
nedočerpané prostriedky, ktoré boli 
nesprávne nastavené predchádzajúci-
mi vládami, tak využijeme v prospech 
našej potravinovej sebestačnosti a pre 
zdravšie životné prostredie na Sloven-
sku,“ informoval Ján Mičovský, minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR.

Ministerstvo pod jeho vedením v 
týchto dňoch intenzívne pracovalo na 
detailných hĺbkových analýzach pro-
striedkov z Európskej únie, aby našlo 
možné rezervy a zabezpečilo ich naje-
fektívnejšie využitie. Experti zvažovali 
a prepočítavali rôzne alternatívy vyu-
žitia európskych financií, pričom toto 
riešenie identifikovali ako najlepšie pre 

pôdohospodárstvo na Slovensku, ob-
čanov i krajinu.

„Aj tento náš krok ukazuje, že 
budeme podporovať poctivých pô-
dohospodárov, ktorí prinášajú našej 
krajine skutočný úžitok. Časy nesláv-
ne známych „mulčovačov“, ktorí brali 
podpory za ničnerobenie, sa skončili. 
Presmerovanie týchto prvých desiatok 
miliónov eur je symbolom toho, ako 
plánujeme nastaviť nové programova-
cie obdobie Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky. Efektívne, s dôrazom na 
potravinovú sebestačnosť, ochranu 
životného prostredia a v prospech poc-
tivých pôdohospodárov vo všetkých 
sektoroch,“ pripomenul v tejto súvis-
losti Martin Fecko, prvý štátny tajom-
ník agrorezortu.

Desiatky miliónov 
pre gazdov „na pôde“

» ib
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(nie dôchodcov), na 

rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 
v čistom, týždenné zálohy 
+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 
a brigádnikov
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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

13
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SKVELÁ AKCIA NA NEMECKÉ PODLAHY EGGER.Large pôvodná cena 16,5€/m2a Kingsize pôvodná cena 17,5€/m2teraz za jednotnú cenu 13,9€/m2.Spolu 19 dekórov.AKCIA platí do 30.6.2020. 
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Slovensko patrí medzi špičku vo 
zvládnutí nového koronavírusu, 
čo je výsledkom kombinácie rých-
lych, razantných opatrení a disci-
plinovanosti verejnosti. Odmenou 
pre ľudí je postupný návrat do bež-
ného režimu aj v zdravotníctve. 

Ambulancie
Vzhľadom na dobrú epidemiologickú 

situáciu je opäť možné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v takmer celom 
rozsahu.  Naďalej však treba dodržiavať 
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu 
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali 
pacienti objednávať telefonicky alebo 
elektronicky, ak je to možné a dodr-
žiavať odporúčania lekárov ohľadom 
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil 

minister zdravotníctva SR Marek Kraj-
čí. „Pacient by mal byť objednaný na 
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo 
k prítomnosti viac než 3 pacientov v ča-
kárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pa-
cienta v ambulancii sa musí uskutočniť 
s asistenciou osobných ochranných po-
môcok  a dostupnosťou dezinfekčných 
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané 
využívať možnosť vzdialeného prístupu 
k preskripcii formou e-receptu, vydáva-
niu OČR, karanténnej PN elektronickou 
formou, zaistenie žiadaniek na labora-
tórne vyšetrenie prostredníctvom apli-
kácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal 
minister zdravotníctva. 

Lekárne 
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni, 

by mali medzi sebou dodržiavať 2-met-
rové odstupy. Zachovaný by mal byť 
priestor 15 m2 na zákazníka a dostup-
nosť dezinfekčných prostriedkov.

Nemocnice - operácie
Pred plánovaným operačným alebo 

intervenčným výkonom pri súčasnej 
epidemiologickej situácii už nie je po-
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu, 
takisto nie je povinné preukázať sa ne-
gatívnym testom na COVID-19. Súčasťou 

základného lekárskeho vyšetrenia pred 
operačným/intervenčným výkonom 
je však stále povinná epidemiologická 
anamnéza. Treba však počítať aj s mož-
nosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa 
predĺžia. 

Jednodňová staroslivosť
Zdravotnú starostlivosť v domácom 

prostredí pacienta je možné poskyto-
vať bez obmedzenia  za predpokladu 
dostupnosti a používania osobných 
ochranných pomôcok podľa odporúča-

ní Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky.

Lôžková starostlivosť 
Dlhodobú lôžkovú zdravotnú sta-

rostlivosť je možné poskytovať  bez ob-
medzení za predpokladu dostupnosti a 
používania osobných ochranných po-
môcok podľa odporúčaní Ministerstva 
zdravotníctva SR. Pre prijatie nových 
pacientov sa odporúča vykonať zodpo-
vedanie takzvaných triediacich otázok.

ib

ilustr. foto

Zdravotníctvo je už v bežnom režime, 
tu sú praktické rady

Pacienti, nebojte sa!
„Pacienti môžu v týchto dňoch absol-
vovať už aj bežné vyšetrenia, očkova-
nia či preventívne prehliadky, ktoré 
dokážu včas podchytiť viaceré závažné 
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky 
na úspešnú liečbu.“                

 Prezidentka Asociácie na ochranu 
práv pacientov SR Mária Lévyová



PD20-23 strana- 15

mesto prievidzaprievidzsko
15

13
 12

0 
02

30

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

V týchto dňoch sa naplno realizujú rekonštrukčné prá-
ce v materskej škole na Ul. M. Mišíka. Významná časť 
investície bude hradená z eurofondov. 

Rekonštrukcia materskej školy MŠ M. Mišíka, ktorá je situ-
ovaná priamo v centre mesta pozostáva z dvoch častí. Re-
konštrukčné práce sú už realizované v celom rozsahu. 

Prvá časť rekonštrukcie materskej školy je zameraná 
na výmenu vnútorných a vonkajších rozvodov zdravotech-
niky, vykurovania, elektroinštalácie, vzduchotechniky. 
Obsahom prác sú aj stavebné úpravy vyvolané výmenou 
predmetných rozvodov, ako napríklad realizácia nových 
omietok, výmena krytov vykurovacích telies, výmena oce-
ľových zárubní, výmena obkladov, nová kanalizačná prí-
pojka, nová vodovodná prípojka a rekonštrukcia oplotenia. 
Predpokladaná suma týchto prác je zmluvne stanovená vo 
výške  471 805,80 eur s DPH. Čiastka je hradená z rozpočtu 
mesta. Navrhnuté úpravy a rekonštrukcia dopĺňajú práce 
na kompletnej rekonštrukcii materskej školy.

Druhá časť rekonštrukčných prác je zameraná na rekon-
štrukciu školských pavilónov 1 a 2 a hospodárskeho pavi-
lónu. V rámci stavebných prác budú realizované úpravy 
objektov na rozšírenie kapacity v existujúcich priestoroch. 
Stavebné úpravy sa dotknú aj areálu materskej školy, kde 
sa vytvorí hracia plocha a vonkajšie hracie príslušenstvo, 
spojovacie chodníky a obstaranie materiálno-technického 
vybavenia materskej školy a to najmä nákup potrebného in-
teriérového vybavenia pre deti. V neposlednom rade bude 

rekonštrukcia zameraná na zvyšovanie energetickej hospo-
dárnosti budov materskej školy pomocou zateplenia von-
kajších plášťov objektov materskej školy a výmeny okien. 

Zazmluvnená cena druhej časti prác je stanovená na sumu 
648 001,02 eur s DPH. Na uvedený projekt mesto získalo 
finančné prostriedky z príspevku z Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR. Výška nenávratného fi-
nančného príspevku (NFP) je vo výške 369 375 eur. Pri 
podávaní žiadosti o NFP sa celková suma predpokladala vo 
výške 788 tisíc eur. Výsledná suma, ktorá vzišla z verejného 
obstarávanie je nižšia viac ako 140 tisíc eur.  

Hlavným cieľom investícií je zvýšenie kapacity v materskej 
škole a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Po re-
konštrukcii materskej školy sa navýši kapacita oproti sú-
časnému stavu o 20 detí, čo predstavuje otvorenie jednej 
novej triedy. Predpoklad ukončenia stavebných prác sa 
predpokladá na mesiac október 2020. 

Rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v realizácii

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou 
majetku mesta Prievidza sprístupnili aj trhovisko na 
Hviezdoslavovej ulici.

Správa majetku mesta Prievidza vykonala potrebné kroky na 
zabezpečenie prevádzky trhoviska aj na Hviezdoslavovej uli-
ci. Záujemcom o predaj vydá Referát obchodu a cestovného 
ruchu MsÚ Prievidza príslušné povolenia na trhový predaj.

Otváracie hodiny na predmetnom trhovisku: pondelok – 
piatok 6:00 až 18:00 hod., sobota 6:00 až 14:00 hod.

Je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:
 - vstup a pohyb na trhovisku je umožnený len osobám s 
prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, 
šál, šatka, atď.),

 - pri vchode na trhovisko sú osoby povinné aplikovať dezin-
fekciu na ruky,
 - pri pohybe na trhovisku sú osoby povinné zachovávať od-
stupy minimálne 2 m,
 - predávajúci je povinný pred začatím predaja vykonať de-
zinfekciu predajného pultu.

Aktualizácia pre trhovisko na Trhovej ulici
V týchto dňoch bolo zrušené obmedzenie predaja len na 8 
trhových stolov. Trhovisko je tak sprístupnené v celkovej ka-
pacite.
Upozorňujeme, že je potrebné aby si trhovníci, najmä z 
iných miest a okresov ako Prievidza, vopred uzavreli nájom-
ný vzťah na predajné miesta a predišli tak zbytočne vynalo-
ženým nákladom na cestu na trhovisko, ktoré môže byť plne 
obsadené.

Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici otvorené
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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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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148

0915 780 751


