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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

ZADARMO!

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

www.optikasenec.sk

www.strechysc.sk

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

94-0069

Najlepší výber KOTLOV

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
ໄ0908 728 081

91-0002

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

e-mail: info@strechysc.sk
06-0003

0908 186 129

51-0004

Lichnerova 8
903 01 Senec
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06-0032
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0903 263 517

Očná Optika SENEC
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...nábytok na mieru.
0915 932 057

PREDAJ:
– odkvapové
systémy
– strešné
príslušenstvo
– strešné rezivo
– strešné okná
– strešné krytiny
MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce
– tesárske práce
– montáž blezkozvodov
– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Zľavy
na rekonštrukcie
až do 40%

Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

Zasklenie terás

Hliníkové ploty

Zimné záhrady

PALIVOVÉ
DREVO

www.pristresky-pergoly.sk

Stavebné povolenia

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

0905 663 786
0940 743 5 16

06-0022

0905 766 387

gapco64@gmail.com
kamenarstvogapco.sk
Kamenarstvo Gapčo
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91-0017

www.stavebko-senec.sk

Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!
Za stanovených
hygienických podmienok
VYŠETRENIE ZRAKU

Reca 375 ¦ Igram 117 ¦ okr. Senec

Lenka Klásková
P
SC ROJ
HV EK
ÁL T
EN
Ý

0917 649 213

KAMENÁRSTVO Gapčo

...pre Senec a okolie

info@stavebko-senec.sk

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
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Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

91-0005

www.hpsmont.sk

52-0028-1

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

16-0172

POLIENKA aj GUĽATINA

zameranie výroba montáž

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Peter Bukovinský
0905 915 040
Zora Kováčová
0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová
0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)
Každý týždeň:
Senec, Bernolákovo, Blatné,
Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr,
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna,
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most
pri Bratislave, Nová Dedinka,
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň,
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob,
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji

Senec

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 chceme 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 presadzovaním si vlastného ja nad očakávania tých, ktorí majú „iba“ želania.
Jedni chcú zastavenie budovania siete 5G, inú chcú bojovať proti
chemtrails. V poriadku, to sú prípady
pre odborníkov z oblasti duševného
zdravia. Aj keď nie je práve v poriadku, 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 hlupákov. A od hlúposti.
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní

Nástup: ihneď

Platové podmienky: 1200 €

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977

06-0066

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 civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inokedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
všímavosť, empatia.
Asi je nám dobre, keď už si nič neželáme, len hlučne a často nedôstojne
a obmedzujúc iných dávame najavo
iba svoje potreby. Nie je to však príliš hodné života človeka ako súčasti
jedinca v nejakom spoločne organizovanom 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 kriku, 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
ži v Babylone.
Pekný júnový
ový
ý týžtýždeň, milí čitatelia
elia a aspoň niekoľko želaní v
ňom.
S pozdravom
m

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0058

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.

Prijmeme zámočníka
do kovovýroby

KURZ SBS

CENA

v BRATISLAVE
kurz začína 15.06.2020

195 €

Volajte:

KURAM

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0062

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

Asi je nám dobre

Roman Molnár - MULINEX
Servis, údržba a diagnostika
záhradnej a lesnej techniky
Kostolná pri Dunaji 128
Tel.: 0903 773 481

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

06-0070

SENECKO
Redakcia:
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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SBS RAVI s.r.o.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko

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

ÚPRAVA VODY TABLETKAMI

Podmienka : Preukaz odbornej spôsobilosti
Volať v čase od 7,00 – 14,00 hod na tel.:

0905 375 594

Prijmeme pomocného

MOHOL

AJ TU NZERÁT
I
YŤ VÁŠ

zámočníka do kovovýroby
Nástup: ihneď

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977

9 132
0905 71 40
50
0905 91

INTEGRAL
INT
TEGR
EGRAL
TREATMENT
TABLET

POMALY
SA ROZPÚŠŤAJÚCA
TABLETKA

DVOJVRSTVOVÁ
TABLETKA

TABLETKA
PRE KOMPLEXNÚ
ÚDRŽBU VODY
Trojfarebná tabletka
so stálym zložením
pre komplexnú
údržbu vody.
Rozpúšťa sa v troch
rozličných fázach.
Aplikáciou je zabezpečených 5 funkcií:
- dezinfekcia
- úprava pH
- ﬂokulant
- algicíd
- úprava tvrdosti vody

Ponuka širokého sortimentu chemikálií
na úpravu a ošetrovanie bazénovej vody.
ŗQ)N¯OVT UFLVU¿ HSBOVM¢U ŗDIMµS UFLVU¿ ŗ
ŗDIMµSħPL QS¢ħPL HSBOVM¢U ŗWMPÒLPWBÒŗ
ŗQSPTUSJFELZOBÒJTUFOJFCB[ªOPWŗ

Východné Slovensko

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
tel.: 02/534 14 156, centralchem@centralchem.sk

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
06-0023

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

BILAYER
TABLET

Dvojvrstvová
Tabletky stabilizovatabletka so stálym
ného chlóru, ktoré
sa pomaly rozpúšťajú zložením, zabezpečujúca 5 funkcií:
za účelom dezinfekcie
- dezinfekciu,
vody v bazéne.
- úpravu pH
Nemení pH vody.
- ﬂokulant
- algicíd
(odstraňovanie rias)
- úprava
tvrdosti vody

B

Platové podmienky: 1000 €

SLOW
SLO
LO
OW
DISSOLVING
TABLET
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www.centralchem.sk

91-0047

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

chémia
52-0059

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

06-0066

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

bazénová

Prijme na TPP a na Dohodu pracovníka
strážnej služby pre objekt v Senci.
Nástup : podľa dohody
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

GASTRO

SENECKO

Gurmánsky Grob

3

Chorvátska 41
Slovenský Grob

Dostali ste chuť na husaciu hostinu?
Pripravíme vám pečenú húsku, fantastickú husaciu pečienku, čerstvé lokše,
domácu polievku a ďalšie chuťovky z našej domácej kuchyne a samozrejme
aj iné delikatesy, ktoré si môžete vychutnať na našej záhrade s detským rajom

• LETNÁ ZÁHRADA
• RODINNÉ POSEDENIE
• TEAMBUILDINGY
• OSLAVY, SVADBY
• DETSKÝ RAJ

Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

Objednávajte na čísle: 0903 450 453, 0905 200 818
Menu nájdete na stránke: www.GurmanskyGrob.sk
51-0111

)

..
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04 BYTY / prenájom
»Ponúkam na prenájom
2,5 izb. zrekonštruovaný, novozariadený byt v
Pezinku 530 E/mesiac.
Tel. 0905870535

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Senecko.sk

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

14 RÔZNE / iné
»Predám prikývku ušitú z kožušín na gauč
190x160cm a na 2
kreslá
60x160cm.Tel.
0902679183
»Predám mobilný slnečník (na 5-tich kolieskach).
Tel. 0902679183

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu
Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie 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.
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
novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenájom

12 DEŤOM

16 ZOZNAMKA

05 DOMY / predaj

13 RÔZNE / predaj

SPOMIENKY

06 POZEMKY / predaj

14 RÔZNE / iné

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.

NON STOP Služba

Chcete si podať riadkový inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

Pohrebná služba v Senci

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

13 RÔZNE / predaj

VLHNE VÁM DOM?

LQMHNWiæDSRGUH]iYDQLH
L]ROiFLDSLYQtF]iNODGRYDMSURWLWODNRYHMYRGH
RPLHWN\DUHNRQäWUXNFLH5'

VA-SI, spol. s r.o.

09 DOMÁCNOSŤ

12 DEŤOM

0948 312 754

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

»Kúpim akordeón, heligónku,
husle.Tel.
0915876860
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

tel.:

» Ján Košturiak

GARÁŽOVÉ BRÁNY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

08 STAVBA

11 HOBBY A ŠPORT

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,

07 REALITY / iné
»Prenajmem státie na
auto, na Tureckej ulici,
v oplotenom priestore,
vchod na diaľkové ovládanie.Tel. 0905851404

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
36-0009

03 BYTY / predaj

781200049-6

»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/DielySERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521
»KÚPIM
STARÝ
PIONIER MUSTANG STELU
STADIONA
SIMSON.Tel.
0915215406

Zdá sa, že automobilový a ropný priemysel stratia svoje pozície. Keď sa bude
vyrábať menej automobilov, poklesne aj
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies
do prevodoviek alebo odvaľovacích obrábacích strojov na ich výrobu. A bude sa
stavať menej nových výrobných a montážnych 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 nemilosrdné.
Na poliach máme technické monokultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat,
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme monokultúrny - postavený na výrobe automobilov zahraničných značiek. Roky sme na
úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov
na našom území, na poliach máme repku
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

(medzi Galantou a Šaľou)
Na výstave nájdete
najnovšie tvary náhrobných kameňov,
ktroré Vám pri kúpe
poistíme proti vandalizmu a živlom
a poskytneme až 10 ročnú záruku

traviny.
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza 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 ekonomikám 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, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Výkonnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v
tom, že sa vedia koncentrovať na správne
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina nachádza, nám veľa času nedáva. Pri koronavíruse sú dôležité rýchle a správne kroky,
pri transformácii,
i, ktorej
následky budú oveľa
väčšie, je to podobné.
dobné.
Vlna cunami kedysi
edysi
zmietla tisíce bezstaezstarostných turistov.
v.
Transformácia
ácia
sveta sa tiež
nedá zastaviť.

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby už od 400 €

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

06-0001

02 AUTO-MOTO / iné

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 udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť.

Malé aj veľké kompletné
rekonštrukcie domov a bytov
Stavby na kľúč bazény ¦ domy

0940 743 516

denisgapco94@gmail.com

SC20-23 strana
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gapcostav.sk
Gapčo Stav

99-0098

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predam Škoda Octavia
combi 1.6, farba zelená AGÁVE, 2002, 75 kW,
240.000 km + zimne
pneu na diskoch. STK
12/20. Cena: 1.500 €.Tel.
0907986310

KAMENÁRSTVO KAJAL

Kríza alebo cunami?

59-0207

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE
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SENECKO

ŠKOLY, SLUŽBY
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KULTÚRA / BÝVANIE, GASTRO

Škrtá sa všade, ale na nulu?
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
Otázka, z čoho budú aktéri nezávis- umelcoch a ich spolupracovníkoch na
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je
nepoložila, len v kuloároch. Všade sa koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, miesto niekde inde nájdu, len nám bude
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie- niečo chýbať.
Tie netradičné priestory divadiel,
čomu podpora 0 eur!
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky,
folkové, džezové, metalové, punkové
Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná hudobné večery v kluboch či kultúrnych
buď štátom, samosprávami a potom je centrách, diskusné témy, ktoré inde nenie úplne presne nazvaná nezávislá kul- nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný
túra (z angl. independent culture). A o tú slovník a – iný spôsob života – väčšinou
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí- pod priemernou mzdou tejto krajiny.
Tak len toľko sa stalo tou sumou 0
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavskéo vyštudovaných profesionáloch, ktorí ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel- nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm.
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, Chcela by som sa mýliť...!
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú
teraz ohrození dotáciami 0 eur!
Dosť sa v súvislosti so zrušením dotačnej schémy v Bratislavskom kraji
rozvírila voda. Ale málo!

Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím dotácií v BSK?
Nič. Len to, že kraj dávaný iným za
príklad výborného dotačného systému, 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
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

okná a vchodové dvere

ZĽAVA

s bezpečnostným
kovaním

40%

možnosť skrytého kovania
profil:

,

výmena poškodenej sieťoviny v sieťkach

DOPLNKY K OKNÁM:
rolety, žaluzie exteriér - interiér, sieťe, sitové dvere,
al parapety exteriér, pvc parapety exteriér
» Viki Janoušková

nezávislá divadelníčka

Bojnická 18
Bratislava

0905 310 394
0915 743 541

paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk

91-0051

6

Reštaurácia opä
opäť
op
päť

OTVORENÁ
Denne: 11:00 - 22:00
22:
Tel.: 02/32 199 666, Pri Jazere, Poštová 672/100, 900 24 Veľký Biel

Detské ihrisko s prírodným
trávnikom, vlastná pláž

Ponúkame spoločenské akcie v príjemnom prostredí, oslavy, svadby,
detské oslavy a ďalšie rodinné či ﬁremné podujatia

SC20-23 strana
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91-0050

Denné menu, cigánska pečienka,
langoše
NOVINKA: GOFRI

SLUŽBY, BÝVANIE

SENECKO

7

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

%
5
4
AŽ DO

na plánované
y
l
i
m
a
F
e
n
y
h
c
u
k

ZADARMO
3D GRAFICKÝ NÁVRH

Pondelok - Piatok : od 09:00 do 18:00 hod. | Možnosť objednania sa na grafický návrh aj cez víkend

91-0021

SENEC - Lichnerova 78, tel.: 0918 555 277, mail: predajnasc@monetix.sk
PEZINOK - NC MOLO, Myslenická 2/C, tel.: 0918 555 449, mail: predajnapk@monetix.sk

Spoľahlivé riešenie pre strechu

Škridla, ktorá
nikdy nevybledne

Predaj a Montáž
Tesárske, Klampiarske,
p
,
Pokrývačske
práce

ZĽAVA
%
AŽ

Vzorkovňa - Sklad

40

Vinohradnícka 16
Senec
0904 111 115

cena za m² od:

9,50 €

s DPH

zľava

40

%

BOLERO

cena za m² od:

11,18 €

s DPH

zľava

40

%

BRAVURA

cena za m² od:

s DPH

zľava

40

%

SAMBA 11

11,59 €

cena za m² od:

s DPH

zľava

40
TWIST

%

11,75 €

cena za m² od:

s DPH

zľava

40
STODO

SC20-23 strana

%

13,18 €

s DPH

e-mail: krovstav.info@gmail.com

KROVSTAV

zľava

40%
FIGARO 11

7

91-0049

cena za m² od:

9,28 €
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Vlastníctvo bytov

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

85 0352

Vlastníctvo bytov súhrnne upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „Zákon“).
V zmysle predmetného Zákona sa bytom 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 podlahovej plochy určená na bývanie. Tento bytový dom má svoje spoločné časti a spoločné 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 bytový dom postavený. Napokon, s vlastníctvom samotného bytu sú spojené aj
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záležitosti 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 podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
príslušenstva, vymedzenie umiestnenia 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 pristúpenie nadobúdateľa k zmluve o správe bytového domu alebo k zmluve o spoločenstve 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 zmluvnú stranu v jednom vyhotovení, v jednom 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 vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

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

MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

PREDAJ ZNAČKOVÉHO KAMEŇA

ਅ montáž, demontáž nábytku, kuchynských
ých liniek
ਅ pokládka plávajúcej podlahy

ZĽAVA až do výšky 70%

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

0905 111 444
24-0051

0907 753 122

www.piesok.sk

štrky, piesky,
makadamy

Tureň
okres Senec
(v areáli AM Metal s.r.o.)

06-0030

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?

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

12. júna 1987

americký prezident Ronald Reagan oficiálne
vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila
Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru.

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

farba
HNEDÁ

objednavky@montter.sk

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

PRÍSTREŠKY - TERASY  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  SKLENENÉ STRECHY  STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

SC20-23 strana

www.montter.sk
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0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

Výročia a udalosti
sa narodil Jacques-Yves Cousteau, francúzsky
námorník, výskumník, fotograf a filmár († 1997).

11. júna 1910

Materiály:
HLINÍK, DREVO

SLUŽBY, BÝVANIE

SENECKO

STRECHYNA KĽÚČ

9

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

Z¾avy %
0
až dodru-h5y materiálov

0905 746 124
09

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

ané

www.piesok-sk.sk
w
ww.p
piiesok-sk
esok
w
www
www.okrasnekamenivo.sk
ww.okrasnekamenivo

25

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

ČALÚNNICTVO

94-0077
077

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

AKCIA -30%
NA PRÁCU

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

06-0037

na vybr

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

volať po-pia: 8:00 - 14:00

06-0009

Tel.: 0911 786 830

49-0021

91-0023

63-0017

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

781200012

150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

SC20-23 strana
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ZÁHRADA, SLUŽBY, BÝVANIE
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Práce vo výškach

0903 969 611

MONITORING
VYSOKOTLAKOVÉ
ČISTENIE
KANALIZÁCIE

0904 023 542
0907 736 169

Ceny už
od 60 EUR

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

781200107

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

32-0035-2

KRTKOVANIE

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

  
 



Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm

%

2

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!

D
O
K 9 8
U

5

1

4

3

1 9
3
5
6
5 4
1 9 8
3
6
3

6

9

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL
PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere
široký sortiment
farieb

ZĽAVA

-1am0in%
ované

na l

dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.dvere-antal.sk

SC20-23 strana
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07-0013

S 8
U2

6

36-0051

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

721200108

Viac informácií na:

BÝVANIE

SENECKO

11

Frézovanie

komínov

Španielské obklady
a dlažby

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

- viac ako 50 rokov skúseností v oblasti výroby keramiky
- stabilné zastúpenie viacerých značiek

ZĽAVAEZ
ER

51-0114

10-0049

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SC20-23 strana
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

ŠKOLA, FINANCIE / ZAMESTNANIE

12
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  

REALITY





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

SK.ABAINNOVATOR.COM
06-0074

» predaj
» kúpa
» prenájom
» financovanie
tel.: 0948 404 592
e-mail: info@3xm.sk

TO, RÝCHL
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