č. 24 / 12. júN 2020 / 24. ROČNÍK

NOVOZÁMOCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 34 140 domácností

„Konečne civilizácia“

5 dňový

denný kemp

Týmito slovami sa minulú sobotu
vyznala istá moderátorka komerčného média z pocitov, ktoré prežíva, keď prichádza do nášho hlavného mesta a vidí tabuľu s nápisom
Bratislava.

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„Konečne život“, vravím si vždy, ciu.
Civilizácia nespočíva v neustákeď opúšťam moje rodné a dlhé roky
milované mesto Bratislava. Milujem lom kriku, v nepretržitom sťažovaní
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme,
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s večer spláchnutými kolou a zajedejej nefalšovanou prostou úprimnos- nými popcornom vo veľkokine alebo
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu presedením v baroch. V tom štádiu sa
zjavná ako naháč na hlavnom námes- rozpadol vraj navždy večný Rím.
Veľké mestá sú už v mnohých kratí nejakej metropoly). Milujem vidiek
s malými kamennými obchodíkmi a jinách v rukojemníctve nenávisti, zlopoštou, kde každého poznajú aj bez by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly,
kým na vidieku sa ešte stále civilizožltého lístka po mene.
Renomované nemecké, britské a vane tvorí a zmysluplne aktívne žije.
americké médiá sa zaoberajú novým To nie je môj poznatok, to je zistenie
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší najčítanejších európskych mediálčas. Inteligentní, citliví a pracovití nych titulov. A zisťujem, že až prekvaľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné
miery je to dôsledok pandémie, ale negatívnej energie, v ktorej sa vyžívatento jav nemá korene iba v nej. Vo jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne
veľkých mestách je veľa násilia, nie- v civilizácii“. Najviac však
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér- tí, ktorí v podstate pre nineho, medziľudského, darí sa v nich koho iného, ako pre seba
samého – nežijú.
nenávisti.
Želám vám život v
Ľudia v nich protestujú proti
všetkému a každému, lebo nie sú spo- službách života, veď
kojní s vlastnými životmi, ani sami vy už viete, ako to
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, myslím.
S pozdravom
závisť, svoje komplexy a svoje osob» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
né krivdy na verejných protestoch,

ČISTENIE HROBOV od 50€

24karátovým zlatom od 0,70€

INFO: 0911 045 678

59-0067

KVALITNÉ PREZLÁTENIE

ANTÉNY - SATELITY
DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

za 25€ ročne

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0004

(38 programov SK, CZ, HU)

ARRI s.r.o.

NOVAPLAST

OPRAVY a SERVIS
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CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

KONTAKT: 0905 328 814

76-0038

76-0005

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba
vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie,
dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...

na okná a
dvere

(rolety, žalúzie, sieťky)

Ďalej ponúkame:

Palárikovo

-50%

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
HELUX - Peter Helmeš

Kamenárstvo
PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE MONUMENT
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

76-0064

3,50 €/m

www.strecha.ws

Nehnuteľnosť vedená na OÚ Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre okres Nové Zámky, obec Nová Vieska, k. ú. Nová
Vieska:
a) stavba ležiaca na parc. č. 3498/3, so súpisným č. 349, evidovanej ako Tabaková sušiareň, zapísaná na liste vlastníctva
č. 908

V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte správcu
na tel. 0908 433 443, email nr@bric.sk.

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

Správca konkurznej podstaty spoločnosť Bankruptcy and
recovery innovative corporation k.s. ponúka na predaj
nižšie uvedené nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti vedené na OÚ Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre okres Nové Zámky, obec Gbelce, k. ú. Gbelce:
a) stavba ležiaca na parc. č. 1156/7, so súpisným č. 494, evidovanej ako dielňa, zapísaná na liste vlastníctva č. 1819
b) pozemok, ako parcela registra „C“, parc. č. 1155, druh pozemku: záhrada, výmera 499 m2, zapísaný na liste vlastníctva
č. 2062

Podmienky ponukového konania sú zverejnené v obchodnom
vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020. Obhliadka nehnuteľností je možná dňa 21.4.2020. Ponuky je možné predkladať do
23.6.2020. Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky
do 7 dní od uplynutia lehoty na otváranie obálok.

781200011

na TPP do predajne
tabaku v Bánove.
Mzda: 500 € + stravné
lísky. Nástup ihneď.
INFO: 0915 899 339

76-0066

www.skolatancom.sk/ponuka

07-0012

0915 781 227

99 €

+10€ tričko
N DANCE KEMP

PONUKA PRÁCE STRECHYNA KĽÚČ
PRIJMEME
škridla výpredaj
PREDAVAČKU
2
76-0057

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

pre deti i mládež

spravodajstvo / služby
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v
spolupráci s ministerstvom financií
a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový
projekt na podporu zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva.
Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým
podporíme vytvorenie 5 000 nových
pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou
projektu je, aby ovocinári a zeleninári
mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody,
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť
to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Milan Krajniak.
Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur
rezort financií. Poslúžia na preplácanie
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku 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 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do
konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku,“ informoval minister práce.
Minister financií tento projekt
podporil.„Chceme, aby práca v tomto
odvetví bola atraktívna aj pre našich
občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť
svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho,
že bude impulzom do ekonomiky,“
konštatoval minister financií Eduard
Heger.

my
to
dáme!

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Kancelárie:

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

KOMÁRNO
Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO
Sv. Štefana 79

0915 896 536
PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO
Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

» red

Námietky k vyúčtovaniu
nákladov za byt

09-81

Redakcia:

V týchto dňoch si ešte niektorí oneskorenci preberajú na poštách pozdravy od správcov bytových spoločenstiev. Do konca mája mali byť
totiž doručené vlastníkom bytov
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak
niečo nesedí?

vlastníkov bytov, reklamáciu treba adresovať rade, ktorá je dozorným orgánom. Ak sa so spoločenstvom vlastník
nedohodne, o spore môže rozhodnúť
súd. To sú však krajné riešenia.
Najefektívnejšou sa stále zdá cesta vznesenia námietky vedeniu spoločenstva vlastníkov bytov a to požiadať,
Ak vlastník bytu nie je spokojný s aby rokovalo so správcom bytového
výsledkom reklamácie ročného vyúč- spoločenstva. Spravidla je to schodná
tovania nákladov za plnenia služieb cesta, niektoré položky sa dostávajú
spojených s užívaním bytu, môže sa do vyúčtovania naozaj omylom a nikto
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. nemá problém ich opraviť. Ak je námieToto právo však majú iba vlastníci v tok viac, dobrý správca vykoná revíziu
tých bytových domoch, ktoré sú spra- vyúčtovania položku po položke, zvolá
vované na základe zmluvy o výkone schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí
správy správcovskou spoločnosťou.
jednotlivé sumy.
Doba reklamácie a úhrady preplatNiekedy si problémy vo vyúčtovaní
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad,
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu- ak včas neaktualizujú počet obyvateve o spoločenstve alebo v zmluve o ľov bytu a podobne.
výkone správy. Štandardná lehota na
reklamáciu je do 30 dní od doručenia
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť
vybavená podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho
reklamovať.
Ak dom spravuje spoločenstvo
» red

Výročia a udalosti
sa uskutočnil prvý prelet ponad Atlantický oceán (John Alcock a
Arthur Whitten Brown na stroji Vickers Vimy).

15. júna 1919
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www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

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

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

36-0007

2

zamestnanie, služby

novozámocko

3

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

až

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.389 €

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

AKCIA trvá do 31.7.2020

76-0023

+421 908 269 250

globestonenz@gmail.com ℓ www.globestone.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

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

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ

viac ako 15 rokov na trhu

MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

• rolety, žalúzie, sieťky

• garážové brány
• servisné opravy
• a iné doplnky

- SÚSTRUŽENIE
- FRÉZOVANIE

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Kvalitný nemecký
profil za prijateľnú cenu!

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0015

76-0065

CENOVÉ PONUKY

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

* :±T±*>#7±T±* #7±T±(#-47 

HĽADÁ

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

extérnych spolupracovníkov

PANELU

člen adMeter

PANELU

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.

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

33-0050

(el. meranie médií smartfónom)

+36 70 63 84 666 (HU) • 0903 433 562 (SK)
L-GATE KAPUTECHNIKA • www.kertkaputechnika.hu

NZ20-24 strana-

3

59-0091

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

52-0063

člen ONLINE

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

781200056-5

- BRÚSENIE NÁSTROJOV
+421 902 489 624
www.zigmetal.sk

6 - týždnové

Ďalej ponúkame:

- SERVIS ČERPACEJ TECHNIKY

59-0214

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,

bývanie

4
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tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

01 AUTO-MOTO / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré motorky, mopedy v akomkoľvek stave.
Tel. 0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

04 BYTY / prenájom

13 RôZNE / predaj

»V NZ dám do prenájm 1-izbový byt, zariadený, zrekonštruovaný.Tel. 0905646304

14 RôZNE / iné

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

03 BYTY / predaj

05 DOMY / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP NZ 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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»55r muž hľadá ženu.Tel.
0917049831

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192
»Predám kvalitnú taliansku sedaciu súpravu
3+1+1, tmavohnedej farby,
pravá koža, minimálne používaná. Dohoda istá.Tel.
0911169021

Chcete si podať inzerát?

75-41

Občianska
riadková
inzercia

DLHODOBÁ

BRIGÁDA

Výročia a udalosti

14. júna 1942

4 €/hod

si Anna Franková začala písať denník.

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Pracovné dni:
Miesto výkonu:
ráno 6:00 - 7:30
Považská ulica,
poobede obdeň 14:00 - 17:00
Nové Zámky
PRIJÍMAME IBA PREDČASNÝCH
A STAROBNÝCH DÔCHODCOV.
Viac informácií na
0908 678 448

reštartujte
INZERÁT,
ÁVA
KTORÝ PRED
najčítanejšie
y
inzertné novin
na Slovensku

TLAČ
CENY
ZA NAJLEPŠIE
gačné
letáky a propa ru
odpo
materiály na p
predaja

IE
DORUČOVAN
LETÁKOV

nov,
letáky do regió u
lovensk
aj po celom S

ONLINE

oogle,
Kampane v G
,
na Facebooku
všetkých
Heureke a na
ortáloch
slovenských p

spisakova@regionpress.sk / 0915 781 227 / www.regionpress.sk

Návod nájdete na strane.

NZ20-24 strana-

4

781200106

Občianska
riadková
inzercia

07-0063

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

novozámocko

bývanie
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5

relax

6
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AME

MIN. ZÁMENA

50€

NONSTOP

CASINO RESPECT
Šala - Veča pri TESCU

POKER každý deň od 20:00 hod.

76-0037

POKER

NOVOOTVORENÉ

33-0051

IT

NOLIM

ASH G
C
M
E
'
HOLD
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domácnosť

7

91-0053

novozámocko
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zdravie / služby
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10-0075

85 0334

8
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