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      Výstavba rodinných domov na kľúč

    Rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov

   Kuchynské linky a vstavané skrine na mieru

 Kúpeľne, obklady, dlažby

JBV servis s.r.o | 0910 214 488

CHALUPU, ALEBO
CHATU NA PREDAJ.

HĽADÁM
DOM

0948 246 260

• poradenstvo
• sprostredkovanie
• profesionálny servis

Bc. Richard Hojstrič - finančný konzultant

Levočská 3 – Dom Služieb
+421 910 910 993
richard.hojstric@os.allianzsp.sk
obchod.allianzsp.sk/richard.hojstric
Richard Hojstrič - Finančný agent

Otváracie hodiny:
Po: 9:00 - 16:00

Ut: 9:00 - 16:00

St: 9:00 - 16:00

Št: 9:00 - 16:00

Pi: 9:00 - 13:00

ŽIVOTNÉ, ÚRAZOVÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE
POISTENIE MAJETKU
(BÝVANIE, AUTÁ, PODNIKANIE)
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

už  na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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InzercIa

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

redakcia: Mierová 14
STará ľUBOVňa

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 (12.970 domácností)

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

- NÁTERY STRIECH
- NÁTERY VO VÝŠKACH

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú cenu
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú

- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno

- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 

a pracovné náradie

- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  

+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332
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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

17. júna 1821   
bol v krásnobrodskom monastieri vysvätený za biskupa Gregor 
Tarkovič, prvý biskup Prešovskej eparchie.

Výročia a udalosti

19. júna 1946   
bol Edvard Beneš jednomyseľne zvolený za prezidenta ČSR.

Výročia a udalosti
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Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol 
o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest 
v odbore 7902 J 74 gymnázium – päťročné bilingválne štúdium.

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť 
najneskôr do 22. júna 2020 na adresu školy, 
alebo e-mailom na gymnazium@cssbj.sk

V prihláške uveďte e-mailový, alebo telefonický kontakt a v prílohe 
môžete zaslať aj kópie diplomov z predmetových olympiád a športových 
súťaží. Viac o kritériách tu: 
https://cssbj.sk/cirkevna-spojena-skola-v-bardejove/nove-kriteria-na-prijimacie-skusky/

Na všetkých našich študentov okrem kvalitného štúdia čakajú pobyty 
v zahraničných partnerských školách, medzinárodné 
projekty, nové tablety a oveľa viac.
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pozemky/predaj

» Predám Stav. Poz. V 
Kendiciach /Po/ 24 Árov. 
0905145220

stavba
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

hobby a šport

» Kúpim vojenské 
vzduchovky vz 35-47. 
0905450533

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Lesy SR ako jediné na svete zabez-
pečujú plemenný chov plemena 
norika muránskeho. Kone z tohto 
chovu sú využívané najmä na prácu 
v lese.

„Dnešný človek si zvykol počítať 
konské sily pod kapotou. Myslím, že 
sa budeme musieť vrátiť k inému spô-
sobu, k rátaniu konských síl v našich 
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj 
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí-
me sa vrátiť k prameňom a skutočným 
hodnotám a k nim živá konská sila, 
ktorá sprevádza človeka po tisícročia, 
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi-
čovský, minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR.

„Kone z nášho chovu sú využíva-
né predovšetkým na prácu v lese. Do 
dnešného dňa sme odchovali celko-
vo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich 
zdravotnej starostlivosti, ale aj výcho-
ve a tréningu. Naše noriky sú unikátne 
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej príro-
de.“ Chov bol založený v roku 1950 na 
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský 
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 
1997 je chráneným chovom a génovou 
rezervou norika muránskeho.

„Do našich lesov potrebujeme viac 
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prí-
rode blízke hospodárenie v lesoch. Mu-
síme dať viac peňazí nielen do podpory 

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, 
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch 
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká 
práca na sedem dní v týždni. Musíme 
preto podporiť aj stredné školstvo.“ 
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mladé kone už od veku dvoch me-
siacov chodia na pastvu vzdialenú nie-
koľko kilometrov s prevýšením 100-300 
m. Od jedného roka až do dospelosti sú 
kone od mája do októbra na vonkajších 
pastvinách, kde sú celé obdobie vysta-
vené vonkajším poveternostným pod-
mienkam. Denne chodia za vzdialenou 
pastvou a v noci sú ustajnené v ohra-
dách bez prístreškov. Takéto náročné 
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga-
nizmu. To je dôležitým predpokladom 
pri ich využití pri práci v lese.

Zelené slovenské lesy 
potrebujú viac koní

» red
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01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERUJTE U NÁS
0907 887 332

lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia
• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk

lubovniansko

OD BRATISLAVY
PO HUMENNÉ
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka
0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

4
3
-0
0
3
7
-6

Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red

Zopár provokatérov uráža a zosmieš-
ňuje kresťanov. Niektorí z nich si k 
svojmu menu píšu aj slovo „teológ.“ 
Možno si myslia, že svoje útoky takto 
posilnia. 

Aj na druhej strane však vznikajú 
reakcie s útočným tónom. A tak si dva tá-
bory nadávajú a bojujú proti sebe nepek-
ným jazykom. Nedávno sa diskutovalo, 
aby boli v nedeľu obchody zatvorené. 
Vraj máme nedeľu pre Pána. A čo tí, čo 
Pána nepoznajú? Už to slovo hovorí, že 
sa „ne dělá.“ Rusi majú voskresenje, An-
gličania sunday a Nemci Sonnentag. Sl-
nečný deň znovuzrodenia a odpočinku s 
rodinou je pre všetkých. 

Načo zbytočne dvíhať bojové zástavy 
konzervatívcov a liberálov? Nepoznali 
sme vojnu, ale v médiách a na internete 
vidíme denne veľa útokov, zákopy a bo-
jové prápory. Nájsť na druhom človeku 
chyby je ľahké. Denne vidíme zosmieš-
ňovanie a ponižovanie protivníkov. 
Prečo? Správanie druhého človeka ne-
zlepšíme tým, že budeme zvýrazňovať 
jeho nedostatky a chyby. Spätná väzba 
je užitočná, ale netreba pri nej používať 
expresívne a nenávistné slová. 

Chýba nám jazyk lásky. Poznám 
kňaza. Pracuje s ľuďmi, na ktorých sa 

dá nájsť veľmi veľa chýb - prichádzajú z 
ulice alebo z väzenia. Nedávno sa jeden 
vybral do obchodu a vypil tam fľašu ko-
ňaku. Kým mu alkohol stúpol do hlavy, 
stihol predavačkám povedať, aby zavo-
lali pána farára. On prišiel a povedal. 
„Čo sa ti stalo Jurko, poď domov.“ Zapla-
til, naložil ho do auta a zobral so sebou. 

Minule ďalší pojedol doma lieky a 
zapil ich pálenkou. Zavolal si taxík a 
nechal sa doviesť k pánu farárovi. Ten 
zaplatil za taxík a prijal ho. Bez výčitiek 
a s láskou, ako strateného syna. Neod-
sudzuje, prijíma ľudí takých akí sú. A 
to im pomáha, aby boli lepší. Niekto si 
povie, že kňaza zneužívajú. Tak, ako aj 
my pána Boha. Keď nám je zle, prosíme 
a keď nám je dobre, žijeme po svojom. 
Jazyk lásky lieči a spája, jazyk nenávisti 
zraňuje a rozdeľuje. Spájanie nezname-
ná ústup z našich hod-
nôt. Ak prejavíme 
druhej strane lásku a 
rešpekt, aj oni lepšie 
pochopia nás. Dialóg 
je lepší ako prestrelka. 
Láskavé slová majú 
väčšiu moc 
ako nená-
vistné útoky.

Jazyk lásky

» Ján Košturiak

INZERCIA
0907 887 332
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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Prijmeme

KOČIŠA NA PRÁCU V LESE
(ŽL 6,50 €/ m3) 

0917 400 095
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14. júna 1942     
si Anna Franková začala písať denník.

Výročia a udalosti
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Vlastníctvo nebytových priestorov 
je upravené rovnako, ako vlastníc-
tvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z. 
o  vlastníctve bytov a  nebytových 
priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 

Nebytovým priestorom rozumieme 
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré 
sú určené na iné účely ako na bývanie, 
pričom je podstatné zdôrazniť, že neby-
tovým priestorom nie je príslušenstvo 
nebytového priestoru a  ani spoločné 
časti a  zariadenia domu ako napríklad 
chodby, schodiská a  podobne. Neby-
tovým priestorom sú najčastejšie kan-
celárske a  skladovacie priestory, alebo 
priestory ako predajne či prevádzkarne 
podnikov.

S  vlastníctvom nebytového priesto-
ru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu, 
spojené aj spoluvlastnícke podiely 
na  spoločných častiach a  zariadeniach 
stavby, v  ktorej je nebytový priestor 
umiestnený a veľmi často aj spoluvlast-
nícky podiel na pozemku, na ktorom je 
predmetná stavba postavená. Okrem 
toho k  vlastníctvu prináleží taktiež 
vlastníctvo príslušenstva nebytového 
priestoru.

Vlastníctvo k nebytovému priesto-
ru sa prevádza a nadobúda, okrem iné-
ho, na základe Zmluvy o prevode vlast-
níctva k  nebytovému priestoru. Okrem 
podstatných náležitostí zmluvy podľa 
Občianskeho zákonníka, musí takáto 
zmluva obsahovať aj iné podstatné ná-

ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia 
nebytového priestoru. To znamená, že je 
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor 
nachádza, teda vymedziť jeho umiest-
nenie adresou, súpisným číslo stavby, 
poschodím a číslom nebytového priesto-
ru, a  taktiež špecifikovať pozemok, na 
ktorom je stavba postavená. Ďalej je 
potrebné uviesť popis jeho príslušenstva 
a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto úda-
jov je potrebné vymedziť aj prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spomínaných 
spoločných častiach a spoločných zaria-
deniach, prislúchajúcich k nebytovému 
priestoru. Napokon je potrebné uviesť 
aj prípadný spoluvlastnícky podiel na 
pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako, 
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné 
k  zmluve priložiť pristúpenie k  zmluve 
o správe, resp. k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevi-
dovaní nedoplatkov predávajúceho ku 
dňu prevodu.

Zmluva v  dvoch vyhotoveniach je 
spolu s vyhlásením správcu, resp. pred-
sedu spoločenstva a dokladom o zapla-
tení správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníc-
keho práva do katastra nehnuteľností.

Vlastníctvo nebytových priestorov

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

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

Povedal to Michael Jordan. Americ-
ká basketbalová legenda Michael 
Jordan počas najbližších desiatich 
rokov venuje 100 miliónov dolárov 
organizáciám bojujúcim za rasovú 
rovnoprávnosť a sociálnu spravod-
livosť. 

Na sociálnych sieťach vysvetlil, že 
prostriedky majú pomôcť „zabezpečiť 
rasovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť 
a lepší prístup na vzdelanie“.

„Na čiernych životoch záleží. Toto 
nie je kontroverzné vyhlásenie. Až kým 
nebude odstránený rasizmus, ktorý je 
v ľuďoch hlboko zakorenený a umož-
ňuje zlyhávanie inštitúcií tejto krajiny, 
dovtedy budeme odhodlane brániť a 
zlepšovať životy čiernych ľudí,“ uvádza 
sa tiež v Jordanovom stanovisku. Päť-
desiatsedemročná niekdajšia hviezda 
Chicaga Bulls v NBA je aktuálne ma-
jiteľom klubu Charlotte Hornets. Má 
aj vlastnú obchodnú značku, ktorá 
spolupracuje so známym výrobcom 
obuvi a tá venuje na rovnaké ciele ako 
Jordan ďalších 40 miliónov USD počas 
najbližších štyroch rokov. Už krátko po 
vražde Jordan vyhlásením reagoval na 
úmrtie Georga Floyda v Minneapolise, 
ktorý zomrel 25. mája počas zatýkania, 
keď jeden z policajtov kľačal na jeho 
krku až kým Afroameričana nezadusil. 
„Cítim veľký smútok a bolesť. Chápem 
aj frustráciu všetkých ľudí. Stojím na 
strane tých, ktorí sú proti rasizmu a 

proti násiliu v našej krajine. Máme toho 
dosť,“ vyhlásil niekdajší basketbalista.

Michael Jordan sa narodil 17. febru-
ára 1963 v Brooklyne. Je považovaný za 
najlepšieho hráča basketbalu v histórii. 
Svoju basketbalovú kariéru začal na 
Univerzite of North California at Chapel 
Hill, kde bol v sezónach1981 - 1982 vy-
hlásený za najlepšieho univerzitného 
nováčika na východe USA. Za univerzi-
tu hral ešte dva roky. Roku 1983 vyhral 
Naismithov pohár pre najlepšieho hrá-
ča a o rok neskôr aj Woodenov pohár. 
V roku 1984 opustil univerzitu a stal sa 
profesionálnym hráčom Chicago Bulls 
v NBA. V roku 1984 vyhral letné olym-
pijské hry v Los Angeles.

Vrcholovú časť svojej kariéry odo-
hral v tíme Chicago Bulls, neskôr sa 
stal spolumajiteľom Washington Wi-
zards a nečakane zaň v rokoch 2001 – 
2003 nastúpil ako hráč.

„Na čiernych životoch záleží...“ 

» red
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