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PEZINSKO
č. 24 / 12. jún 2020 / 24. ROčnÍK

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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pezinsko@regionpress.sk
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0903 737 447

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
    Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb 
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až  do 10% 
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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Pezinok, Bratislavská 85 po - pia 800 - 1800, sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• záhradné doplnky - kvetináče  
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky ...

... a za najlepšie ceny
bota 800 - 1300
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e-mail: calypsotravel@calypsotravel.sk
info: 0905 546 373    Pridaj sa k nám 

Denný letný tábor Pezinok  júl - august
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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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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. inf
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Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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Kľúčová služba STRATEX
SNP 7, 902 01 Pezinok                   0903 245 441, stratexkluce@gmail.comuucece@g@gmmaaaaailililili .commrararaaatetetetet xkk
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51
-0
04
5

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

     

 
    

  

P

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk
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JARNÁ AKCIA
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DÁM do PRENÁJMU
K AVIAREŇ
v centre Pezinka

0949 53 11 53
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

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 (18.210 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

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
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OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

Slovenské obleky
vyrobené v
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava

  zakúpených odevov
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
  na kanalizácii

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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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
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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 78
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 20 55 21 
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STELU STADIONA 
SIMSON 0915 215 406.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183
»Predám mobilný slnečník 
(na 5-tich kolieskach). Tel.: 
0902 679 183.

»Predám jačmeň 25 q, 0918 
543 948.

»Kúpim ľudové kroje, 0902 
708 047
»Kúpim po starenke z po-
valy staré sukne, vlnáky, 
zástere, čepce a rukávce, 
konopné plátno, plachty aj 
vyšívané a po starečkovi 
starú aj rozbitú motorku do 
500€. tel. 0904 582 551.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

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

Príklad:
RP PK 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

Zákony
schválnosti
» Uhry sa objavia hodinu 
pred schôdzkou.
Škrabanec na platni je vždy 
cez skladbu, ktorú máš 
najradšej.
Z Murphyho zákonov pre 
teenagerov

» Pravdepodobnosť, že 
stretnete niekoho známe-
ho vzrastá ak ste s niekým, 
s kým nechcete, aby vás 
videli.
Rubyho princíp trápnych 
známostí

» Prvý zaspí ten, ktorý 
chrápe.
Bedfellowovo pravidlo

» Ak vyťukáte nesprávne 
číslo, nikdy nie je obsade-
né.
Kováčova záhada

» Ak ste z nekonečného 
seriálu videli iba jednu časť 
a po rokoch ho budú reprí-
zovať, uvidíte ako prvú tú, 
ktorú ste už videli.
Zákon repríz

» Na špinavú dlážku dieťa 
(manžel) nikdy nič nevyleje.
Skoffovov zákon

                        » redakcia

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
   rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
   parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

júna
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-18%
exteriérové

rolety
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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13. júna 1940     
sa narodil Gojko Mitič, nemecký herec srb-
ského pôvodu.

Výročia a udalosti
14. júna 1942     
si Anna Franková začala písať denník.

Výročia a udalosti
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www.pumptrack.sk
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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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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Vysokodávkovaný vitamín C v infúzii – ako môžeme nášmu telu pomôcť
Pandémia ustupuje, ale nám ukázala, aké nesmierne dôležité je vírusovým ochoreniam predchádzať.
Otužovanie, správna výživa, zdravý životný štýl a príjem vitamínov imunitu nášho organizmu výrazne posilňuje. Už niekoľko rokov vieme,
že podávanie vitamínu C vo vysokých dávkach priamo do žily patrí k najlepším stimulantom imunitného systému.

Venózne podanie niekoľkogramových dávok čistého vitamínu C zvýši jeho koncentráciu v bunkách až 500 násobne.
Toto navýšenie okamžite pozitívne ovplyvní aj fungovanie nášho obranného systému a organizmus sa stane výrazne odolnejší
proti infekciám. Ak k nákaze napriek tomu príde,  liečba ochorenia sa skracuje až na polovicu a ochorenie má podstatne ľahší priebeh.

Infúzne podávanie vitamínu C  má  nielen preukázateľne pozitívny vplyv pri vírusových ochoreniach, ale aj u

 žien s opakujúcimi sa gynekologickými zápalmi a mykózami
 pacientov pred operáciou alebo pri rekonvalescencii  po operáciách
 onkologických pacientov ako podporná terapia hlavnej liečby
 každého, kto trpí opakovanými zápalmi  (napríklad močových ciest, dýchacieho systému),

     herpetickými infekciami slizníc (napr. opar pier)
 bolestivých stavoch (napr. pohybový aparát)
 alergikov na zmiernenie prejavov alergickej reakcie, histamínovej intolerancie

  prevencii proti následkom dlhodobého stresu

Na Poliklinike Pezinok robíme tiež veľmi presné a rýchle stanovenie protilátok proti Covid 19,
americkými kitmy firmy ABBOT s vydaním potvrdenia o testovaní do 1 hodiny od odberu.

Ak máte záujem o infúzne podanie alebo vyšetrenie krvi na COVID 19  kontaktujte:
Duo medical s.r.o., MUDr. Šimková Adriana, PhD., Mestská poliklinika, Hollého č. 2 , Pezinok

t.č. 0903 515 510, e-mail: lekarka. pezinok@gmail.com
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

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

Výročia a udalosti
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PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 40 55 35

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
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Prijmeme kolegu
do nášho mu

s možnos ou nástupu ihne .

info: 0903 822 270

OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.

BEZ OBALOV

FARMÁRSKY KOŠÍK

OC MONAR 

www.farmarskykosik.sk

 
KRAVSKÉ SYRY 

 A JOGURTY

KVÁSKOVÝ  

ŠALÁTY 

VÝROBKY  
 

ŠUNKY  
 

MÄSO
 

 

aj
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OC PLUS
HOLUBYHO 28, PEZINOK
www.farmarskykosik.sk

51
-0
02
3

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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30918 623 064

pezinsko@regionpress.sk
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Svätý Otec František už začal pri-
jímať aj skupinové audiencie, kto-
ré boli počas obdobia pandémie  
takmer tri mesiace zrušené. V pia-
tok 29. mája prijal kardinála Feli-
peho Barbarina, emeritného arci-
biskupa Lyonu, spolu s delegáciou 
komunity s názvom Lazare.

Toto združenie, ktorého členovia sa 
delia o svoje príbytky s bezdomovcami, 
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik 
Étienne Villemain. Bol to práve on, kto-
rý Svätému Otcovi navrhol myšlienku 
ustanoviť Svetový deň chudobných, 
uviedol v svojom článku denník La 
Stampa.

V dôsledku opatrení spojených s 
pandémiou prišlo na stretnutie s pá-
pežom len osem osôb, ostatní členovia 
sa s ním však spojili prostredníctvom 
videokonferencie, ktorá trvala viac než 
hodinu.

Jednou z otázok, na ktoré odpove-
dal pápež, bola otázka o dôstojnosti 
človeka, najmä s mentálnym postihnu-
tím. „Môžeš byť ten najlepší športovec, 
môžeš mať železné zdravie, ak však 
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože 
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému 
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bo-
hom a druhými“, „s celou tou vnútor-
nou silou vyplývajúcou z toho, že si 
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby 
nám bolo odpustené. Naučiť sa to nie-
kedy trvá i celý život, preto je dôležité 
postupovať s pokojom a pokorou, až 
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil 
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil, 
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“. 
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srd-
ci“, „život kresťana musí byť svedec-
tvom“.

Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôleži-
tosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a 
zasvätených osôb. Členovia združenia 
Lazare položili pápežovi otázku, či by 
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne. 
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za 
to. Na záver všetkým odporúčal reflek-
tovať nad otázkou: „Akým spôsobom 
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku, 
ktorú sme prijali?“

Môžeš mať železné zdravie, 
ak však nemáš dôstojnosť...

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

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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• 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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

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 !

Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

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

Výročia a udalosti
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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.

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

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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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

P R Í J M E M

VODIČA
na Tatra 8kola

mzda cca: 800€
s nástupom ihneď

0904 26 14 33
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Čistenie a rekonštrukcie
kanalizačných sietí

TV - monitoring
kanalizácie

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com

51
-0
06
7

51
-0
11
9

obchodný / kancelársky
priestor - 45 a 36 m2

v centre PK, Kollárova ul.

DÁM DO
PRENÁJMU

0903 151 848
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Hľadám
serióznu a spoľahlivú

pani/slečnu na pozíciu
KUCHÁRKA alebo

ČAŠNÍČKA
do zabehnutého

pubu vo Svätom Jure.
V prípade záujmu kontaktujte

tel.č. 0903 802 806

H Ľ A D Á M E
samostatnú, vitálnu
upratovačku

- chyžnú
s organizač. schopnosťami,

do prevádzky na
Zochovej chate.

0948 883 040
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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
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV

Požiadavky:

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Mzda od 820 € - 1 500 €
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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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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

16. júna 1919    
vznikla Slovenská republika rád.

18. júna 1815    
bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonapar-
te definitívne porazený.

Výročia a udalosti

0905 593 810
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