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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

0908 186 129 e-mail: info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

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%

Zľavy 
na rekonštrukcie

až do 40%
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!

Za stanovených
hygienických podmienok

VYŠETRENIE ZRAKU

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944

www.optikmorvay.sk
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

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

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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1www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

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

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady
Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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Ponúkame Vám vypracovanie:
� Energetickú certifikáciu budov,  viď Zákon

      č. 555/2005 Z.z. a tiež Vyhl. 35/2020 Z.z. Vyhl. 55/2020 Z.z.

� Energetický audit budovy,  celého podniku:
      viď Zákon 476/2008 Z.z., Zákon 321/2014 o energetickej

      efektívnosti, Vyhl. 179/2015 o energetickom audite

� Miestne prevádzkové predpisy
      pre vyhradené technické zariadenia plyn, tlak,
      viď. Vyhl. 508/2009 Z.z. a tiež STN 38 6405

� Stanovíme Vám hodnotu  
      strojných zariadení v zmysle Vyhl. č. 492/2004 Z.z. in
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KRTKOVANIE
MONITORING

VYSOKOTLAKOVÉ 
ČISTENIE

KANALIZÁCIE
0904 023 542
0907 736 169

Ceny už 
od 60 EUR 78
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mulčovanie • kosenie • rotavátorovanie

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
aj rizikových,  ARBORISTIKA

��0902 182 789

VYŽÍNACIE  PRÁCE
VYKONÁVAME:
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prijme

Plat: 600 €/mes. netto

pomocnú
silu do kuchyne

Robíme pre Vás

STUDNE
 vŕtané
 narážané
 kopané

0915 950 055 06
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INZERCIA

SENECKO

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 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, 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 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

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 (27.920 domácností)

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

Najviac však 
tate pre ni-
o pre seba 
ú.

m život v t
ta, veď 
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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

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

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

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00

06
-0

00
9

BARTOX
Strojové omietky

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007 06
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Roman Molnár - MULINEX
Servis, údržba a diagnostika
záhradnej a lesnej techniky

Kostolná pri Dunaji 128
Tel.: 0903 773 481
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Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

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

Gurmánsky Grob Chorvátska 41
Slovenský Grob

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

. .)

• LETNÁ ZÁHRADA

• RODINNÉ POSEDENIE

• TEAMBUILDINGY

• OSLAVY, SVADBY

• DETSKÝ RAJ



SC20-24 strana 4

PREZIDENTKA / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Chcete si podať riadkový inzerát?
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.

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA.Tel. 
0908205521
»KÚPIM STARÝ PIO-
NIER MUSTANG STELU 
STADIONA SIMSON.Tel. 
0915215406

»Predám 2 izbový byt 
s parkovaním a pred-
záhradkou vo Vraku-
ni. Cena: 66.000€.Tel. 
0940325088

»Prenajmem garson-
ku v RD v Senci.Tel. 
0905737309

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám jačmeň 25 
q,.Tel. 0918543948

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

»Predám válendy zo 
zadným čelom 2ks-
100e, 1ks-60e. Senec.Tel. 
0904477789
»Predám elektromateri-
ál.Tel. 0902243267

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

15. júna 1919   
sa uskutočnil prvý prelet ponad Atlantický oceán (John Alcock a 
Arthur Whitten Brown na stroji Vickers Vimy).

Výročia a udalosti

15. júna 2019 bola inaugurovaná do 
funkcie prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová. V parla-
mente predniesla svoj prejav o stave 
spoločnosti, ktorému sa médiá i po-
litici venovali dostatočne. Už menej 
sa zaujímali o jej názory na to, v čom 
by sme sa mali poučiť z nedávnej 
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje 
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. 
Ale má aj svoje pozitívne stránky. Uká-
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme 
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci. 

Prejavili sme veľkú dávku sú-
držnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme 
ochotní prijať obmedzenia a správali 
sme sa naozaj príkladne. 

Kríza našim svetom otriasla a 
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. 
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to 
málo, čo nám po prijatí prísnych opat-
rení zostalo – kontakt so svojimi najbliž-
šími. 

Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, 
na uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ-
kým autám, ukázalo sa, že do obchodu 

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli 
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pra-
covať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si 
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálne-
ho kontaktu. 

Začali sme sa viac zaujímať o príro-
du, lebo sme v nej našli útočisko v čase 
pandémie. Začali sme pozorne počúvať 
vedcov a expertov. Už vieme, čo zna-
mená samota a pocit vylúčenia zo spo-
ločnosti, keď sme zostali zavretí doma. 
Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vie-
me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí, 
ktorí často nedostávajú za svoju prácu 
adekvátnu odmenu - personál nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, lekári a le-
kárky a všetci pracujúci v službách, kto-
ré nám v čase krízy zabezpečovali naše 
základné potreby - predavačky a preda-
vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky 
a mnohí ďalší.

A to najdôležitejšie, čo nám kríza 
ukázala je, že bez obrovskej angažo-
vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden 
druhému, by sme to nezvládli. Myslime 
na to vždy, keď pred nami budú stáť ďal-
šie veľké výzvy a držme spolu aj naďa-
lej.“

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» redakčne krátené
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DÁM do PRENÁJMU
K AVIAREŇ
v centre Pezinka
��0949 53 11 53
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

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

Pohreby už od 400 €

06
-0

07
6

» tradičné
» poctivé
» chutnéDobrý pastier

Tel.: 0902 819 966, www.dobry-pastier.sk
e-mail: dobry-pastier@dobry-pastier.sk

Výrobky z tradičných rodinných fariem, firmičiek a firiem, od samostatne 
hospodáriacich roľníkov, kde sa vyrába s láskou, tradične a poctivo

Dobrý pastier Senec
Mierové námestie 19

Podla Vašich predstáv zhotovíme z našich
výrobkov pre Vás syrové misy na každú príležitost

V našej ponuke nájdete:
- čerstvé kravské, nepasterizované mlieko z farmy (6% aj 3,7%), výrobky z kravského
   mlieka - jogurty, jogurtové nápoje, zakysanka, 82% tradičné maslo, korbáčiky,
   nite, uzlíky, gulôčky, syry
- čerstvé pasterizované kozie mlieko, výrobky z kozieho mlieka - kozí syr,
   kozie jogurty, kozie jogurtové mlieka, kozí kefír
- výrobky z ovčieho mlieka - 100% kvalitnú bryndzu (z 3 regionov zo Slovenska),
   čerstvý ovčí syr, ovčiu žinčicu, oštiepky, nite, ovčie jogurty a ovčie jogurtové mlieka
- mäsové výrobky od postivého mäsiara s vlastnou produkciou mäsa - klobásky,
   slaninky, paštéty, domáca huspenina bez konzervantov, výrobky zo zveriny
   zo slovenskej farmy, ale aj kačacie škvarky a kačacia domáca masť
- prepeličie a slepačie vajíčka od farmárov
- kváskový chlebík a pečivo - v kvalite BIO z Pekárne z Dunajskej Lužnej
   a vždy v stredu aj Pekárne Kvetoslavov
- výrobky pre celiatikov
- cestoviny, strukoviny, rastlinné a zeleninové nátierky, džemy a lekváre, sirupy a šťavy

U nás nájdete široký výber vrecúšok na chlieb, ošatiek, múk na kváskovanie, zmesí na kváskovanie a pečenie, jačmennú
sládenku, ale aj trstinovú melasu, a iné doplnky na pečenie, nakličovacie keramické misky a veľa výrobkov zdravej výživy.
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Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

www.piesok-sk.sk
www.okrasnekamenivo.sk

wwwwwwwww.ppiesok-sk
wwwwwww.okrasnekamenivo

ppwwwwww ppiiieesok

Z¾avy

až do -50%
na vybrané druhy materiálov

0902 777 2020902 777 202

ZĽAVA           70%
PREDAJ  ZNAČKOVÉHO KAMEŇA

až do výšky

Tureň
okres Senec

(v areáli AM Metal s.r.o.)

0905 111 444
www.piesok.sk

štrky, piesky,

makadamy
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ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
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 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos�

� montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
� pokládka plávajúcej podlahy
� montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
� montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
� elektroinštalačné práce � kosenie trávnikov, záhrad

0907 753 122
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gapcostav.sk
Gapčo Stav

0940 743 516
denisgapco94@gmail.com

Malé aj veľké kompletné
rekonštrukcie domov a bytov
Stavby na kľúč bazény ¦ domy
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Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

www.abmajstri.sk
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Objednajte si obhliadku
a naše služby na jarnú
sezónu 2020 už teraz
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gapco64@gmail.com 
kamenarstvogapco.sk 
Kamenarstvo Gapčo 

KAMENÁRSTVO Gapčo
Reca 375  ¦  Igram 117  ¦  okr. Senec

0905 663 786 
0940 743 516
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PRIESTORY NA PRENÁJOM
NA OBCHOD, KANCELÁRIU,
SHOWROOM ALEBO SLUŽBY

Moderný priestor v 
 polyfunkčnej novostavbe
vo vysokom štandarde. 

42m2 - 96m2

Prostredie plné zelene s
výhľadom na jazero s
promenádou, citlivo
zasadené do okolitej

prírody.

Dobrá dopravná
dostupnosť do Bratislavy

a do okolitých obcí.

 
 ideálne prostredie pre prácu aj relax 

príďte nás pozrieť! :)

Tri�Vody Malinovo
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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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
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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V SENCI����	����

SKLADNÍKA����

�������������������824 EUR + výkonnostná 
prémia 10%��� �!"#$��$%���&�'��$�$%�(
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�������������������927 EUR + výkonnostná 
prémia 10%��� �!"#$��$%���&�'��$�$%�(

)*!�+��$��!���$����0800 500 540
�!$�*��*"!#�,#-*�*�#�����praca@dhl.com
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ZDARMA
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Prijmeme pomocného
zámočníka do kovovýroby

Nástup: ihneď                Platové podmienky: 1000 €

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977
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Prijmeme zámočníka
do kovovýroby

Nástup: ihneď                Platové podmienky: 1200 €

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

PO-PI 8:00 - 17:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobecov 

rozširujeme službu o Senec na novej adrese.

KONTAKT : +421 (0)905 869 836 

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov

na našu kamennú zberňu.

www.pranie-kobercov.sk
aquadenocistiaren.bizref.sk 

 AQUADENO s.r.o. - čistiareň a práčovňa 
 Mierové nám. 7, SENEC 
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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

14. júna 1942     
si Anna Franková začala písať denník.

Výročia a udalosti

Hľadáte ľudí?
inzerujte
v rubrike

ZAMESTNANIE
0905 915 040
0905 719 132
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HĽADÁME 
PRÁVE VÁS

Ozvite sa nám na 
praca@billa.sk
0903 450 192

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PREDAJNE
MZDA 1126 € BRUTTO/MESIAC

PREDAVAČ, POKLADNÍK - RÔZNE ODDELENIA
MZDA OD 806 € - 856 € BRUTTO/MESIAC

VEDÚCI PREDAJNE V ZÁCVIKU
MZDA 1396 € BRUTTO/MESIAC
(po zaškolení mzda až 1596€ brutto/mesiac)

V prípade vášho záujmu pošlite svoj životopis na adresu BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
e-mailom na praca@billa.sk alebo sa informujte v predajni BILLA. Na zaradenie do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie a súvisiace nakladanie s údajmi o vás je potrebný váš súhlas. V životopise preto 
prosím uveďte: „súhlasím so spracovaním osobných údajov“. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. 
Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov na uvedený účel získate na www.billa.sk
v časti Kariéra/Pracovné príležitosti. 

VÝHODY PRE ZAMESTNANCOV
• Trvalý pracovný pomer 

• Prax získate priamo u nás
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 500 €
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu na pozíciu:

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK

Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná cesta 5388/2C, SENEC

NÁPLŇ PRÁCE:
     •  Balenie cukroviniek
     •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
     •  Kontrola produktov
     •  Páskovanie, paletovanie

od 675 € brutto
VÝHODY:
     •  Firemná kultúra rodinného charakteru
     •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov
     •  Práca v dvojzmennej prevádzke
     •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
            v hodnote 3,90 €
     •  Mimoriadne odmeny
     •  Možnosť kariérneho rastu
  

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

Výročia a udalosti
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www.pumptrack.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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30918 623 064
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Myslíme tým predovšetkým 
kliešte a komáre, obdobie ľudské-
ho parazitizmu nemá na rozdiel 
od nich žiadne prestávky. Proti 
tým prvým sa obrániť dá.

Päť prípadov kliešťovej encefalitídy 
zaznamenal najnovšie Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Banskej Bys-
trici, a to najmä v okrese Brezno.

„V tomto regióne sú to štyri ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu u dospe-
lých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo 
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré 
konzumovali čerstvý ovčí syr zo súk-
romných salašov.“ Informovala o tom 
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Pozor na riziká
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je 

vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrv-
ných divých, ale i domácich zvierat, 
ktoré sa dostávajú do kontaktu s príro-
dou či pasienkami, ako kozy, ovce, kra-

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom 
je kliešť vo všetkých vývojových štádi-
ách. Kliešťová encefalitída sa môže pre-
niesť aj potravinami, infikovaným a te-
pelne nedostatočne upraveným kozím, 
kravským či ovčím mliekom.

Účinné, ale neskoro
Účinnou a bezpečnou ochranou proti 

kliešťovej encefalitíde je očkovanie Op-

timálne je začať s  očkovaním v zimných 
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch  
pri nástupe aktivity kliešťov už bola oč-
kovaná osoba chránená dostatočnou 
hladinou protilátok. K tomu je potrebné 
podať minimálne dve dávky očkovacej 
látky z celkovej trojdávkovej schémy. Na 
to však je v už plnej sezóne neskoro.

Prevencia pred ochorením
Môžeme sa chrániť správnym ode-

vom prípadne použitím repelentov. 
Mlieko  je nutné pred  konzumáciou 
prevariť alebo piť pasterizované. Repe-
lenty pôsobia tak, že nás zbavia vône, 
ktorá by neželaný hmyz prilákala. Ko-

máre neznesú vône levandule, citrónu, 
eukalyptu, citronely, geránia a klinče-
ka. Kliešťom prekáža geránium, levan-
duľa, lemongrass, čajovníkový olej a 
mäta.

Domáci repelent
Plátky citrónu, badián a klinčeky 

varíme vo vode asi päť minút. Prídáme 
kvietky z štyri až osem levanduľových 
stoniek. Prilejeme jednu lyžicu Alpy. 
Pridáme pol lyžice olivového oleja. Ak 
máte éterický levanduľový alebo citró-
nový olej, pridajte pár kvapiek. Takto 
pripravený repelent scedíme a nalejeme 
do fľaštičky s rozstrekovačom.             red

Menší ako cent.

Sezóna nebezpečných parazitov je tu

Náš tip
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť ko-
márov, prerežte citrón na polovicu, do 
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete 
mať pokojne otvorené okná.

Najjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško 
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte 
lúhovať, kým nevychladne. Potom pri-
lejte lyžicu bieleho vínneho octu a skla-
dujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa, 
len si postriekajte celé telo a máte od 
parazitov zaručený pokoj.
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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%
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