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PRIEVIDZSKO
č. 26 / 26. jún 2020 / 24. ROčnÍK

Partner 
Wüstenrot
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Dvoj-členná partia ponúka služby:

REKONŠTRUKCIE 
BYTOV A DOMOV

- jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, 
omietky, maľovky, pokladanie plávajúcej 

podlahy a zámkovej dlažby, 
zatepľovanie RD a iné ...

Pri serióznej dohode, seriózna cena!
T:0907 529 743, 0940 319 484
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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otvára 
KURZ  OPATROVANIA  pre dospelých,

v termínoch 20.07. – 21.08.2020
14.09. – 16.10.2020, 12.11. – 15.12.2020

Cena za 226 hodinový kurz je od 350,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie osobne na adrese: 
Slovenský Červený kríž  
Staničná č.2, Prievidza

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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T: 0908 13 11 99

Pečené 
prasiatka
Pečené 
prasiatka
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A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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PREDÁM
MLADÉ SLIEPKY,

0944 842 953
MORKY, ZMESKY   
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Moja práca v pozícii krajského poslanca 
za posledné dni 

Som presvedčený, že ľudia musia poznať prácu svojich volených zástupcov. 
Ako krajský poslanec preto využívam tento spôsob inzercie a týmto spôso-
bom informujem verejnosť o svojich poslaneckých aktivitách za posledné dni.

Ø  Vystúpenie na rokovaní Zastupiteľstva TSK o.i. k I. zmene rozpočtu kraja 
s akcentom na riešenie opravy mosta v obci Opatovce nad Nitrou, k zvýšeniu 
bezpečnosti ciest II. a III. triedy v okrese Prievidza a celom Trenčianskom kraji.

Ø  Stretnutie s riaditeľom Správy ciest TSK k téme opravy krajských ciest, 
resp. zaradenie niektorých ciest z okresu Prievidza do harmonogramu opráv 
na ďalšie roky.

Ø  Odborné rokovania vo veci obnovenia vlakovej dopravy medzi Nitrian-
skym Pravnom a Prievidzou, výsledkom ktorých bol list p. ministrovi dopravy 
SR Ing. Andrejovi Doležalovi.

Ø  Aktívne vystúpenie na Rade ZMOS - Horná Nitra, na ktorom sme so sta-
rostami a primátormi z okresu Prievidza rokovali hlavne o doprave v okrese 
Prievidza.

Ø  Absolvovanie stretnutí s odborníkmi z oblasti dopravy vo veci problémov 
s rekonštrukciou krajskej cesty II/579 Partizánske – Hradište, na ktorej sa 
žiaľ zastavili rekonštrukčné práce.

Ø  Príprava pripomienok k VZN o dotáciách z rozpočtu kraja. Chcem, aby 
ľudia aktívnejšie využívali dotačnú schému a žiadali na podporu svojich 
projektov a zámerov peniaze z krajského rozpočtu.

Ø  Rokovanie finančnej komisie TSK. 
Ø  Po stretnutí s miestnymi aktivistami skoncipovanie 15 pripomienok k 

Zadaniu Územného plánu Lehoty pod Vtáčnikom, ktoré smerujú k čistému 
ovzdušiu a zdravému životnému prostrediu.

Podrobnosti k jednotlivým témam sa 
dozviete aj na mojej stránke na sociálnej 
sieti. Prípadne mi napíšte e-mail a rád Vás 
budem bližšie informovať.

Ako krajský poslanec budem uvedené 
kroky presadzovať. 

       Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK 

Svoje otázky smerujte 
na michaldureje@gmail.com

13
12
00

00
3

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 

práce, sádrokartón, maľovanie, 
bytové jadrá, elektrikárske práce. 

Upratovacie práce. Zn. Lacno
T:0948 975 710

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Kúpim pozemok pod stavbu 
rodinného domu s dosahom 

inžinierskych sietí, 
volať na t.č. 0910 326 020.

Bližšie informácie nájdete na webovej 
stránke www.sosnovaky.sk, na úradnej 

tabuli  Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a na telefónnom čísle 046/546 13 10. 72
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Stredná odborná škola Nováky 
ponúka na prenájom: nebytové 

priestory o  celkovej výmere 152,32 m2.

Ing. Viliam Richter

V týchto dňoch sa pán 

Pri tejto príležitosti mu manželka Eva, syn Ľubomír, dcéra Dana, 
vnučky Bianka a Michaela, vnuci Lukáš a Tomáš 

zo srdca želajú do ďalších dní pevné zdravie a pohodu v kruhu svojej rodiny. 
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dožíva okrúhleho jubilea 80 rokov. 
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PE IATKY NA PO KANIE

BRÚSENIE NO OV

VŠETKO PRE TLA IARNE

FOTO NA PO KANIE

TLA  VIZITIEK u  od 10 ks

VÝROB V

Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

Kódo v bytových zámkov!
Novinka

0905 520 305
Prievidza, Zápoto ky, Krasku 32
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Široký výber letnej vychádzkovej 
ortopedickej obuvi aj na 

www.lekarenstm.sk

EUCERIN zľava -7€ na 
single produkty pri 

nákupe nad 21€ 

Woman Secret “Baby” 1+1 ZADARMO  
-  jednokrokový kazetový tehotenský test s 
nádobkou

Široký výber rúšok

Výhodné
dvojbalenia

BIODERMA PHOTODERM MAX AQUAFLUIDE 
SPF50+ 40ml 1+1 
- veľmi vysoká solárna 
ochrana pre pleť intolerantnú,
svetlú s pehami, a vystavenú
intenzívnemu slneniu, 
určené pre všetly typy pleti 
v kombinácii s mastnou 
pleťou

DUCRAY ANAPHASE šampón 
200ml 1+1 
- doplnková 
starostlivosť 
pri vzpadávaní 
vlasov, 
posilňuje 
a revitalizuje

A-DERMA dermatologická 
čsitiaca kocka upokojujúca 
100g 1+1  
-  každodenné 
umývanie 
krehkej pokožky 
detí 
aj dospelých. 
Na tvár a telo.

WALMARK 
letný balíček 
DUO-PACK -  
Beta karoten 6mg 30 
toboliek + laktobacily 
s fruktooligosacha-
ridmi 30+12 toboliek

AVENE Termálna voda 
150ml 1+1 
- upokojujúca, 
proti podráždeniu,
pre citlivú pleť, 
hypoalergénna, 
bez konzervantov

3,80€

8,57€

8,20€ 18,72€

22,77€

EUCERIN 
ANTIPERSPI-
RANT 50ml 1+1  
- proti zvýšenému 
poteniu, klinicky 
preukázaná redukcia 
potenia a pachu

13,79€

BIODERMA SEBIUM 
H2O 500ml 1+1  
- čistiaca a odličovacia 
micelárna voda na mastnú 
a zmiešanú 
pleť 19,66€9,91€
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ LETNÁ AKCIAVEĽKÁ LETNÁ AKCIA

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent
k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

9999
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA. T: 
0908 205 521
» Kúpim Pionier, Jawa 05, Jawa 
20, Jawa 21, Mustang, Stadion, 
Simson. T:0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu 2izb. 
byt v RD pre muža ako spolubý-
vajúceho. 180 € mes. s energia-
mi. Inf. 0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Dám do prenájmu garáž na 
Žabniku blízko Jantara. T: 0918 
229 002

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 
682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Odkúpim zlaté pamätné min-
ce.T: 0903 868 361
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle.T: 0915 876 860
» Odkúpim obrazy slovenských 
maliarov.T: 0903 868 361

deťom 12
» Hľadám si prácu ako opatro-
vateľka detí.T: 0919 416 145

rôzne/predaj 13
» Predám rezačku.T: 0910 184 
504

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Ponúkam lásku žene.T: 0944 
416 450

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.
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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

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Denný plat: 70 € (základná mesačná mzda 700 €; +príplatky+diéty)
Dochádzkový bonus až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie. 
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

vyšetrenie vodiča
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
12
00

00
8

13
12
00

15
6



PD20-26 strana- 5

služby, domácnosť prievidzsko
5

13
 12

0 
02

70

• výkopové práce inžinierskych sietí
• stavebné práce, búracie práce

• kompletné odvodnenie rodinných domov, bytov a garáží
• kopanie pivníc, žúmp a bazénov - jazierok

• úprava a planírovanie pozemkov
• prípravy pod zámkovú dlažbu, chodníky a cesty

• výkopové práce základov pre rodinné domy, ploty a garáží
• odvoz a dovoz stavebného materiálu, sute, kamene

Tel: 0949 448 462
e-mail: abbagersro@gmail.com 
      AB Bager 
www.abbager.sk

72
12
00

10
7

STRIEKANÁ 
IZOLÁCIA

0905 413 219   0908 632 755
www.calet-sro.sk

KAMENÁRSTVO
        Bezplatná telefónna linka:
                     0800 555 100

Kamenárstvo ITYS, s.r.o., 972 13, Malinová 357, okres Prievidza
www.kamenarstvoitys.sk, e-mail: itys@itys.sk 13
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ZĽAVY 
PO CELÝ 

ROK 
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EXTRA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 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%

Anton Fábry

„Milovali sme ho a on miloval nás, 
tú lásku nezoberie žiaden čas.“

 Dňa 21.6.2020 sme si pripomenuli rok, 
čo nás navždy opustil vo veku 81 rokov 

náš milovaný manžel, otec, 
starký a prastarký

z Lehoty pod Vtáčnikom. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  S láskou a úctou spomína manželka Ľudmila, deti Marián, Soňa a Slavomír s rodinami.
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Ján Mihálik

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si, 
ten kto ťa mal rád, nezabudne.“

 Dňa 28.6.2020 si pripomíname 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 

náš manžel, otec a starý otec

z Prievidze. 
 

  Smútiaca rodina.

13
 12

0 
02

68

Viliam Vida

„Aj slnko zapadá ústupom do noci, 
kto raz púť dokonal, niet viacej pomoci... 

Odišiel si na cestu, kam musí ísť každý sám, 
len dvere spomienok nechal si dokorán...“

 Dňa 24. júna sme si pripomenuli druhé 
smutné výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

z Prievidze. 

  S úctou s láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami. 
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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SKVELÁ AKCIA 
ZĽAVA -25%

NA LAMINÁTOVÉ PODLAHYTRADITIONS A RIGIT VINYLOD VÝROBCU BALTERIO 
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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Vzdelávaním k lepšej práci
kód ITMS projektu 312011M208

BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV A SZČO 
v nemeckom a anglickom jazyku

V ponuke aj intenzívne letné kurzy
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Aktuálne termíny kurzov s možnosťou prihlásenia budú priebežne uverejňované na stránke 
www.anglictina-nemcina-bezplatne.sk

Oprávnenými účastníkmi sú zamestnanci súkromného (verejného), neziskového sektoru a samostatne zárobkovo 
činné osoby s prevádzkou a poskytovaním služieb na Slovensku avšak mimo Bratislavského kraja.

Pre kolektívy/firmy je možné na požiadanie zorganizovať uzavreté kurzy 
s jazykovou terminológiou „ušitou na mieru“.

Bližšie otázky ohľadom školení vám zodpovieme na elfi@elfi.sk alebo na 0911 398 778
Úroveň kurzov – A1 až C2                                                                      Trvanie kurzu - 50 x 90 minút 

www. employment.gov.sk                  www. minedu.sk                   www.esf.gov.sk
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• 5 modelových rád • moderný dizajn
• možnos� montáže • rýchle dodanie

Dvere od:  319,- €
K�u�ka: 1,- €
Montáž:  99,- €
Spolu s DPH:  419,- €

Bezpe�nostné dvere,
ktoré vás ochránia

• 5 modelových
• možnos� mon

výborná zvuková
izolácia až 33 dB

bezpe�nostná trieda
proti vlámaniu RC2

P�íďte si
ich p��ieť 

do  p�edajne

www.bezpecnostnedvereso�a.sk        0948 401 321

už od

319€

Akcia
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Z dôvodu celosvetovej epidemiologickej situácie nebu-
dú v roku 2020 v Prievidzi organizované viaceré kultúr-
no spoločenské podujatia. Medzi zrušené podujatie sa 
zaradí aj tradičný Banícky jarmok.

Okolnosti ktoré nútia prehodnotiť rozhodnutie neorganizo-
vať verejné podujatia sú v tomto prípade opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pri ohrození verejného 
zdravia, v zmysle ktorých je zakázané organizovať a uspora-
dúvať hromadné podujatia  športovej, kultúrnej, spoločen-
skej či inej povahy v počte nad 100 osôb až do odvolania.

Letné a jesenné jarmoky zrušené
S odvolaním sa na Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
oznamujeme záujemcom o predaj na príležitostných trhoch 
a ostatnej verejnosti, že príležitostné trhy tak, akú sú uve-
dené v predmetnom VZN a to konkrétne Prievidzské hody, 

ktoré sa mali konať v termíne od 15. do 16. augusta 2020 a 
Banícky jarmok, ktorý sa mal konať v termíne od 11. do 13. 
septembra 2020, sa konať nebudú. V prípade Baníckeho jar-
moku bude zrušený aj sprievodný kultúrny program podu-
jatia.

Rušia sa aj ďalšie podujatia
Z dôvodu opatrení ÚVZ SR budú zrušené aj ďalšie podujatia. 
Z hľadiska predpokladaného počtu návštevníkov na kultúr-
no spoločenskej akcii nad 1000 osôb sa ruší Vatra SNP a Let-
ná čitáreň. Pri tradičnej čitárni nie je možné zabezpečiť pre 
deti činnosť v podmienkach, ktoré nateraz platia z pohľadu 
dodržiavania vzdialenosti medzi deťmi a dezinfekcie rekvi-
zít a kníh pri tvorivých dielňach.

V prípade organizácie kultúrnych podujatí počas zimných 
mesiacov ešte nepadlo definitívne rozhodnutie. Organizá-
tori jednotlivých podujatí budú verejnosť o podrobnostiach 
vopred informovať.

Rok 2020 bez masových podujatí

Na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 
predkladá primátorka mesta Prievidza návrh Doplnku č. 
1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 
1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, 
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v ško-
lách a školských zariadeniach.  Po jeho schválení bude 
môcť mesto Prievidza rodičom „odpustiť“ poplatky za 
mesiace apríl a máj.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je 
zo zákona povinné určiť výšku príspevkov od rodičov formou 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

V súvislosti s epidemiologickou situáciou došlo v mesiacoch 
apríl a máj k prerušeniu prevádzky škôl a školských zariadení. 
Školy sčasti zabezpečovali vzdelávanie žiakov dištančnou for-
mou, no systematický „on-line“ výchovno-vzdelávací proces v 
materských školách, školských kluboch detí a CVČ neprebie-
hal a rovnako nebolo v tomto čase zabezpečované pre deti a 
žiakov ani školské stravovanie. Napriek tomu mnohí rodičia 
platili pôvodnú výšku poplatkov v súlade s platným znením 
VZN mesta. Niektorí rodičia stanovené úhrady pozastavili.

Primátorka mesta Prievidza pristúpila k posúdeniu vzniknu-
tej situácie a po dôkladnom zvážení všetkých ekonomických 
a sociálnych aspektov sa rozhodla predložiť na najbližšie ro-
kovanie mestského zastupiteľstva úpravu aktuálne platného 
VZN, ktorou sa navrhuje stanoviť výšku príspevkov od rodičov  

v materských školách, v materských školách pri základných 
školách, v školských kluboch detí pri základných školách, v 
Centre voľného času a v školských jedálňach pri materských 
aj základných školách za mesiace apríl a máj na sumu 0 eur.

Výška príspevkov sa po schválení pripravovanej zmeny VZN 
nebude znižovať v prípadoch, ak je rodič alebo zákonný zá-
stupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole alebo 
školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto.

V prípade, ak rodičia detí a žiakov uhradili príspevky za MŠ, 
ŠKD, CVČ a ŠJ vopred, podľa návrhu bude možné presunúť ich 
na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. Ak však 
dieťa alebo žiak končí v tomto školskom roku dochádzku do 
niektorého z uvedených typov škôl a školských zariadení, na-
vrhuje sa, aby boli uhradené poplatky za apríl a máj rodičom 
vrátené na účet po ukončení tohto školského roka, najneskôr 
však k 31. augusta 2020.

Školské poplatky za apríl a máj navrhuje primátorka znížiť na 0 eur
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
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