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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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www.sspz.sk
Slovenská správa
pohľadávok a záväzkov, s.r.o.SSPZ

STRIHANIE a iné 
služby PRE PSÍKOV
               a ZAJACOV     a ZAJACOV

0908 824 882
POLTÁR

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
   

• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE

Lucenecko
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Jana Gregušová   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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 (30.690 domácností)

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP LC 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, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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DLHY ?  SÚDY ?  DR BY ?
V ši

  0905 638 627

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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Lucenecko

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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UMYVÁRKA
... tepovanie, leštenie 20€

0915 834 386

.sk-10%

AUTOSÚÈIASTKY
... 20 znaèiek oleja skladom
      0907 870 299

èistenie klímy 
ozónom od 10€

 servis klimatizácie
od 25€

AUTOSERVIS
0918 892 002

PNEUSERVIS
0918 892 002

• M A Ľ O V A N I E • 
• S T I E R K O V A N I E • D L A Ž B Y •

• I N É  S T A V E B N É  P R Á C E •
0907 807 557

rýchlo, kvalitne, prijateľná cena

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
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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

0905 915 039
Inzerát, ktorý predáva

VIZITKY
0905 915 039
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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
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NAJLACNEJŠÍ 

PORFIX 10 cm
PORFIX 12,5 cm
PORFIX 15 cm
PORFIX 20 cm
PORFIX 25 cm
PORFIX 30 cm
       

všetky ceny sú s DPH!

1,14 € /ks
1,44 € /ks
1,67 € /ks
2,23 € /ks
2,62 € /ks
3,09 € /ks

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

Ceny za paletový odber!
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSOKAČKY, MORKY, 

MLADÉ SLIEPKY, ZMESKY 
 0944 842 953
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VAŠE OVOCIE + NAŠA PRÁCA

Vedeli ste? 

Spracujeme 
takmer 

všetky sezónne 
plodiny!info@mustarenjablonov.sk 

0902 449 419
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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Dražobník NELL KAPITAL s.r.o., so sídlom Dunajská 4, 
811 08 Bratislava, IČO: 47 147 946, vyhlasuje dobrovoľnú 
dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 3. 7. 2020 o 9:00 hod., miesto 

konania dražby:

Bližšie informácie ohľadom dobrovoľnej 
dražby získate na tel. č. 0908 794 898

Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229, ktorej predmetom 
bude nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Poltár, obec Poltár, katastrálne 
územie Poltár, zapísaná na LV č. 1866 vedenom Okresným úradom Poltár, ka-
tastrálnym odborom, ako 2 izb. byt č. 64 na 2. posch. bytového domu so sú-
pisným číslom 574. Postavený na pozemku „C“, parcelné číslo 1731/6 a 1731/7  
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastníc-ky podiel vo veľkosti 
1/1; Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

Najnižšie podanie:   19 500,- EUR  
Minimálne prihodenie:          500,- EUR  
Dražobná zábezpeka:         5 000,- EUR 

Cena predmetu dražby stanovená znaleckým posudkom: 19 500,-EUR 

Obhliadka predmetu dražby:      16.06. 2020 od 18:00 do 20:00 hod. 
  17.06. 2020 od 18:00 do 20:00 hod.

INZERCIA
0905 915 039
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všetky dvere skladom
bezplatné poradenstvo
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P�íďte si
ich p��ieť 

do  p�edajne

Začali sa objavovať na stromoch a to 
je signál, že treba úrodu chrániť. V 
prípade dospelých chrústov – chro-
bákov však asi nepomôže nič iné, 
iba trpezlivosť našich starých rodi-
čov a poctivý ručný zber.

Chrúst obyčajný je zástupca čeľa-
de skarabeusovité. Je to veľký chrobák 
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne 
za súmraku, kedy môže svojimi nálet-
mi človeka obťažovať. Vyskytuje sa v 
Európe a zasahuje tiež do mierneho 
pásma Ázie. V polovici 20. storočia 
bol kvôli používaní pesticídov takmer 
vyhubený, ale od 80. rokov, kedy sa ob-
medzilo používanie pesticídov, sa jeho 
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčaj-
ného je charakteristické hnedé sfarbe-
nie a zlaté chĺpky pod krovkami. Do-
spelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30 
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7 
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.

Slovensko patrí doslova medzi veľ-
moc chrústov, avšak nie na celom úze-
mí. Podľa odborníkov je ich na západe 
republiky veľmi málo, ale na strednom 
a východnom Slovensku viac. Chrúst 
obyčajný má v našich podmienkach 
trojročný vývin a v tomto roku asi pri-
šiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z 
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde. 
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto ob-
dobí.

Chrúst obyčajný je veľmi známy 
škodca mnohých poľnohospodárskych 

plodín počnúc ovocnými drevinami, 
jahodami a viničom, ďalej mnohými 
druhmi zeleniny a končiac celým ra-
dom ďalších listnatých drevín. Poško-
dené rastliny zelenín a jahôd možno 
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté, 
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy 
viniča vädnú a usychajú. Ničí praktic-
ky všetko, čo mu príde do cesty. Chro-
báky požierajú mäkké časti pučiacich 
listnatých drevín. Keďže v tomto obdo-
bí býva pomerne málo potravy a veľké 
chrobáky jej potrebujú veľa, môže aj 
ich pomerne malý počet spôsobiť veľké 
škody. Na menších plochách je účinné 
striasanie chrobákov. Ak vo vašich zá-
hradách a sadoch v týchto dňoch obja-
víte chrobáky chrústa, určite sa tento 
rok odporúča včasná jesenná hlboká, 
ktorá zničí pandravy v pôde.

A máme tu chrústy

» red

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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Poplatky za skládkovanie komunál-
nych odpadov by v roku 2020 mali 
narásť v priemere na 55 eur za tonu. 
V statuse na sociálnej sieti to uvádza 
Inštitút environmentálnej politiky. 

Cena skládkovaného komunálne-
ho odpadu by sa mala oproti roku 2019 
zvýšiť o 13 eur na tonu. Poplatok za 
skládkovanie sa skladá zo vstupného 
poplatku a zákonného poplatku. Oba 
tieto poplatky platí vývozca odpadu 
prevádzkovateľovi skládky. Vstup-
ný poplatok si účtuje prevádzkovateľ 
skládky za prijatie komunálneho od-
padu, zákonný poplatok odvádza pre-
vádzkovateľ skládky do Environmen-
tálneho fondu.

Výška zákonného poplatku, ktorý 
platí vývozca odpadu prevádzkovate-
ľov skládky, a ten ho následne odvá-
dza do Environmentálneho fondu, by 
mala vzrásť na 17 eur za tonu. V roku 
2019 platil vývozca odpadu v priemere 
42 eur za tonu komunálneho odpadu, 
pričom 33 eur tvoril vstupný poplatok 
a 9 eur zákonný poplatok. Priemerný 
poplatok za vyvezenie tony komunál-
neho odpadu dosahoval v roku 2018 na 
38 eur za tonu. K vstupnému poplatku 
32 eur platil vývozca zákonný poplatok 

6 eur.
Kým vstupné poplatky sa počas 

posledných dvoch rokov zvyšovali 
mierne, zákonný poplatok vzrástol 
na takmer trojnásobok. Na Slovensku 
je v súčasnosti evidovaných celkom 
82 skládok komunálneho odpadu. V 
roku 2019 odviedli prevádzkovatelia 
skládok do Environmentálneho fondu 
takmer 21 miliónov eur.

Z uvedeného vyplýva, že domác-
nosti sú uť teraz ekonomicky tlačené k 
tomu, ab začali dôslednejšie triediť svoj 
odpad. Časy, keď sa vyhodilo všetko do 
kontajneru a veď „smetiari odvezú“, sú 
totiž už dávno preč.

Čoskoro nás čaká zdraženie odpadu

» Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky 
(Nezávislý analytický útvar Ministerstva životného 

prostredia SR . Jeho úlohou je príprava a posky-
tovanie analýz a prognóz v oblasti životného 

prostredia pre vládu, MŽP aj verejnosť.)
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NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková

Úzka 10, Želiezovce

vyšetrenia c btice a vertebrologické manipulačné tec ky
máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ordinačn odiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk
Telefón počas ordinačnýc odín: 0948 38 12 12

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 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
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%
Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm

2

Viac informácií na:

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

09
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VIZITKY
0905 915 039
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