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Týždenne do 41 340 domácností

Musíme sa s tým naučiť žiť
ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

EXTRA

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

T:0948 975 710

0905 315 074 * 0915 952 301
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131200003

E+G STAV s.r.o.

13 120 0280

Po-Ne
5:00 - 21:00

T: 0908 13 11 99

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

il
piv u
ova
ru

Pečené
prasiatka

13 120 0309

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

13 120 0058

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

LETNÁ AKCIA!!!
Prie
ved vid
za
ľa
op Luko
rot
i

www.masterfinance.sk

www.princestav.sk

13 120 0282

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť,
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, druhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska,
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf
nových nákaz v Chorvátsku už pomaly dosahuje úrovne z druhej dekády
apríla. Bulharsko je na zozname rizikových krajín a televízie nám ukazujú
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi
do Burgasu. Prečítajte si články a komentáre spred mesiaca, ako namietali
mnohí “mienkotvorcovia” porušovanie ľudských práv vzhľadom na vtedy
platné obmedzenia u nás. Predháňali
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
vládne špeciály začnú zvážať z dovoleniek ľahkovážnych (na náklady nás
všetkých), kedy sa zas začne povinná
karanténa a kedy sa zas novinári rozpíšu o porušovaní ľudských práv. Lenže - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
vracajúcej sa pandémie ide takmer o
úmyselný trestný čin. Aspoň v morálnom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
už nie rýdzo právnom zmysle.
Fakt sa s tým musíme
naučiť žiť, ale trošku inak.
Teda, oveľa zodpovednejšie a ohľaduplnejšie,
vážení!
S pozdravom veľa
šťastia

131200257

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.
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geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

Vydavateľ:
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0905 719 148
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0915 780 751
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0915 780 751
www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany

Informácie na vypracovanie ponuky
na tel. č.: 0918 342 156.

Otázka: Dobrý deň, mám na Vás otáz-

ku. S priateľom čakáme dieťa, som však
vydatá. Návrh na rozvod je podaný od
februára 2020, otehotnela som v marci
2020, rozvod mi prebehne niekedy v najbližších dňoch a termín pôrodu mám v decembri 2020 - čiže verím, že už po rozvode.
Dieťaťu by sme chceli už dať priezvisko
jeho biologického otca (priateľove). Zosobášiť sa chceme neskôr - budúci rok, ale
chcem, aby dieťa malo priateľovo priezvisko. Ako teda ďalej postupovať?

13 120 0310

nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

štiepaný buk - odrezky dub

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

Západné Slovensko

0910 598 927
131200276

BJ
GE
HU
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SL
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné.
Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

Košovská 11B, Prievidza

59-246

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

tvoríte nové manželstvo, bude zo zákona ako otec dieťaťa zapísaný Váš bývalý manžel. Na základe toho bude možná zmena
priezviska dieťaťa iba s jeho súhlasom. To znamená, že ako otec
dieťaťa bude naďalej zapísaný Váš bývalý manžel. Následne
budete musieť na príslušný súd podať návrh na zapretie otcovstva, kde sa bude preukazovať, či je otec zapísaný v rodnom
liste dieťaťa jeho biologickým otcom. Ak sa podarí zistiť, že
tomu tak nie je, príslušný súd zaprie otcovstvo Vášho bývalého
manžela. Následne budete môcť súhlasným vyhlásením pred
matrikou určiť otcovstvo k dieťaťu s jeho biologickým otcom.
Najlepšia možnosť vo Vašom prípade je uzatvorenie nového
manželstva s Vašim priateľom pred narodením dieťaťa.

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

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

Odpoveď: Dobrý deň, ak po rozvode manželstva neuza-

Stredná odborná škola Nováky

ponúka na prenájom: nebytové
priestory o celkovej výmere 152,32 m2.
Bližšie informácie nájdete na webovej
stránke www.sosnovaky.sk, na úradnej
tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja
a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

52-0003-90

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

JUDr. Ing. Ľuboš
Maxina, PhD.

131200010

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

721200113

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

Podnik zaoberajúci
sa poľnohospodárskou výrobou
kúpi poľnohospodársku pôdu
v katastrálnych územiach
Ľubianka a Oslany.

13 120 0305

131200007

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

13 120 0273

2

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940
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Prievidzsko
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Prievidza, OD TERASY

Novinka
KódoYDQLHĀLSRv bytových zámkov!

otvorené: pondelok - piatok 9.00-20.00
sobota 9.00-12.00 15.00-20.00
nedeľa 14.00-20.00

VŠETKO PRE TLAÿIARNE
FOTO NA POÿKANIE
BRÚSENIE NOæOV
TLAÿ VIZITIEK uç od 10 ks
PEÿIATKY NA POÿKANIE

13 120 0299

VÝROB$.ĔÔÿ2V

RelaxZone

Mokrá pedikúra, Kozmetika, Masáže,
Trakčná lavica, 3D mihalnice
Masáže aj k Vám domov.
721200118

0904 848 948

721200005

Partner
Wüstenrot

Š. Králika 459/2, Prievidza

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

Kopírovanie - Viazanie - Laminovanie

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

AKCIA
9DQN~ãNV
7DEXUHW38)
ZDARMA
ÒORåQêSULHVWRU

Prievidza, Zápotoþky, Krasku 32

721200106

ÒORåQêSULHVWRU

0905 520 305

Spanie š130x250cm
CEN

SLUŽBY

U C E N O

2110,- EUR - AKCIA

C

R

RE EN

1690 EUR
ROZMERY: 200/320/215cm

1490

E

13 120 0158

GRAND

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA SEBIUM NIGHT
PEEL + SEBIUM
Micelárna voda
250ml ZADARMO
- šetrný vyhladzujúci

peeling vhodný pre
zmiešanú alebo mastnú
pleť s nedokonalosťami,
obsahuje 15% kyselinu
glykolovú

28,52€

17,55€
Nové modely ortopedickej obuvi
aj na www.lekarenstm.sk

NUTROLIN-B
20cps - výživový
doplnok s obsahom
vitamínov skupiny B
a baktérií
mliečneho
kvasenia

5,48€

4,66€

BIODERMA SENSIBIO H2O
250ml DUO
- odličovacia

micelárna
voda na citlivú
pleť

EU
s

18,02€

9,01€
DIAZ Flea and Tick obojok pre
psov antiparazitný
- chráni proti blchám

GENERICA
BETAKAROTÉN
60cps -

a kliešťom, pre dospelé
psy od 1 roku života

doplnok stravy

7,06€

4,61€

IBALGIN 400mg
48tbl -

4,29€
MAGNE B6 FORTE
50tbl - doplnok

stravy, horčík a vitamín
B6 prispievajú
10,18€
k zníženiu
únavy
a vyčerpania

8,10€

voľnopredajný liek na
vnútorné použitie,
zmierňuje bolesť a zápal,
tlmí horúčku
ARTERIN 120 tbl - doplnok stravy, červená
fermentovaná ryža, pre normálnu hladinu
cholesterolu

20,06€

pomáha udržiavať
zdravé močové cesty

10,24€

18,05€

PD20-28 strana-

CYS CONTROL
30cps - vres

9,73€

3

131200017

4,98€

sPomíname, domácnosť, služby
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Občianska
riadková
inzercia
Dňa 13.7.2020 si pripomenieme
10. smutné výročie úmrtia nášho
manžela, otca a starého otca

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA.
T:0908 205 521

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Hľadám do prenájmu 1izb.
byt T: 0949 269 911

13 120 0301

Karola Hrnčára.

03 BYTY /3predaj
byty/predaj

721200116

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a spomínajú s nami.

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
» Predám dom s gazdovským dvorom vhodný na
chov hydiny a domácich zvierat v Saskinove OKR. HC TEL.:
0908433 638

Dňa 13.7.2020 si pripomíname
10. výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor
a dedko

06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie.T: 0908
532 682.

Objednajte si
z bezpečia domova.

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Predám pávy, tel. 0949 225
092

13 120 0285

pán František Lukačovič.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

S láskou spomína smútiaca rodina.

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj

12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim starý, kufríkový, sivý
gramofón aj pokazený. Boli
také cca pred 40 rokmi na
školách. T: 0944 070 215
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
13 120 0223

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

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

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

131200012

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

Chcete

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
10-0024

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

7221200008

Chcete si
podať inzerát?

PD20-28 strana-

4

zamestnanie, služby, domácnosť

PONUKA PRÁCE
3àȴ/

prijmeme do zamestnania

OSTRAVA ̞àà,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
ŠTETIà̞à73ǳ/ȴ&à+àȅ&3+,0ʈ
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Pracovná pozícia majster

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

721200004

prijmeme do zamestnania
13 120 0281

Pracovná pozícia stavbyvedúci

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technické
zameranie, stavebná fakulta (cestné staviteľstvo)
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- počítačové znalosti Word, Excel
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
- odborne spôsobilý - stavbyvedúci
nástup: ihneď
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
- 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 1200€ v závislosti od znalostí a predchádzajúcich
skúseností
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť alebo
poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

PRIJMEME

PREDAVAČKU
do darčekovej predajne
v Bojniciach

721200109

MÄKKÉ 30€/prm

13 120 0281

0905 492 435

0800 500 091

ß7-)1+ǳà)&+(à

444 (,0+1/2(1ß/ 0(

- možnosť TPP,
- brigádne aj dôchodcovia a
vysokoškoláčky
- mzda 3,50€/1 hod. + odmeny

T: 0905 346 090

13 120 0290

www.zaluzie-hudec.sk

3%,"+^à-)1, +^à-,"*&ß+(6 à
2 61,3+&ßà7 ß7-ßȴß+^ à
*,ȅ+,0ʈà7ǳ),%àà+"ȴ0,3

131200054

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,69€/hod. + základné prémie 40%
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.
V prípade otázok na t.č.: 0904 528 020

5

85_0464

Prievidzsko

/ȦHKmTLRVSLNV]UHWVaxJP\

operátor výroby

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

WVüHK\QLTLTHU\mSU\aY\ȏUVZȶWYLJxaUVZȶHZHTVZ[H[UVZȶ
WVURHTLOY\ITaK\,\YWYxWSH[R`HWYtTPL
KVJOmKaRV]ûIVU\ZHWYxZWL]VRUHKVWYH]\aHTLZ[UHULJRaȦH]\
UHVRUmHK]LYL
=HúLüPHKVZ[PWVZPLSHQ[LUH zivotopisy@slovaktual.sk
HSLIVVZVIULUHHKYLZ\SLOVAKTUALZYV7YH]LULJ 
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„Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo lieku, aby som mohol ďalej žiť.“

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

Dňa 7. júna 2020 nás po ťažkej chorobe
navždy opustil vo veku 59 rokov manžel,
otec a starý otec

Dňa 6.7.2020 sme si pripomenuli
25. výročie, kedy nás navždy opustil

Ladislav Ševčík

pán Miroslav Urík.
z Koša.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Navždy zostaneš v našich srdciach.

Oľga s rodinou.

Dňa 13.7. uplynie 1. rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko

Dňa 20.6.2020 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš manžel,
otec a starý otec

pán Eugen Darnadi.

pán Ing. Štefan Kurušta

13 120 0283

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0258

S úctou a láskou manželka Ľubka a dcéra Marianka s rodinou.

z Prievidze.
S láskou spomína celá rodina.

13 120 0306

13 120 0292

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Dňa 23.6.2020 nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec

Dňa 10.7.2020 si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
náš otec, starký a prastarký

pán Ivan Franc

Štefan Matejka.

Smútiaca rodina.

Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli dňa 22. júna 2020
rozlúčiť s našim drahým zosnulým

Dňa 12.7.2020 si pripomíname
5. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka a mamička

Viktorom Pernišom
z Prievidze, ktorý nás navždy opustil
dňa 19.6.2020 vo veku 73 rokov.

Katarína Gatialová.

Zvlášť ďakujeme obetavým sestričkám z ADOS Prievidza
za ich ústretovosť, empatiu a obetavý prístup.
Smútiaca rodina.

13 120 0300

Srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
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S láskou spomínajú Zuzka, Peter a manžel Štefan.
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13 120 0307

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

13 120 0294

Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú spolu s nami.

13 120 0287

z Novák.
Ďakujeme všetkým, čo ho odprevadili na poslednej ceste.
Veľké ĎAKUJEM patrí pohrebnej službe FUNERAL Žilina, menovite pani Havlovej.
Obrovským sklamaním bola rozlúčka, ktorú zabezpečovalo mesto Žilina.

domácnosť, služby

Prievidzsko

7

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 ...

13 120 0304

131200156

T:0907 529 743, 0940 319 484

13 120 0237

Pri serióznej dohode, seriózna cena!

ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

99
(Staré sídlisko)

131200036

M. R. Štefánika 38, Prievidza

33-0058

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

131200016

5,99

-25%

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA
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09-36
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NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S
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0905 719 148, 0915 780 751

801200035

46-0192

prievidzsko@regionpress.sk

47-029
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interiér

Prievidzsko
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interiér - exteriér - dekorácie

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

PODLAHY
Zlava -25%

na laminátové podlahy
Traditions a Rigit Vinyl
od výrobcu Balterio

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

SKVELÁ AKCIA

NA NEMECKÉ PO
DL

AHY

EGGER.
Large pôvodná
cena 16,5€/m2
a Kingsize pôvo
dná cena 17,5€/ 2
m
teraz za jednotn
ú cenu 13,9€/m2
.
Spolu 19 dekóro
v.

AKCIA platí do 3

Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

aj so zárubňou a

1.7.2020.

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00
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A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)
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13 120 0308

ŠTÝLOVÉ ROLETY

od 522,90 EUR

domácnosť, služby, gastro
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

98-0002

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Prievidzsko

mesto Prievidza
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Obchodné verejné súťaže
Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prie- 2.) Nasledujúcu obchodnú verejnú súťaž – súťaž C) o najvidza vyhlasuje obchodné verejné súťaže.
vhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného
majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1
1) Opätovnú obchodnú verejnú súťaž – „ Súťaž A) o naj- písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného ších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 v Prievidzi č. 111/20 zo dňa 13.05.2020
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 1. Predmet nasledujúcej obchodnej verejnej súťaže:
v Prievidzi č. 120/20 zo dňa 13. 05. 2020.
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, vedené na LV č. 1:
stavba súpisné č. 2668 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste
A/ Predmet opätovnej obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 6 a 6A, vedená ako bytový dom - soc. bývanie, postavená na
obec Prievidza, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného parcele registra C KN č. 7809/23 a pozemok parcela registra
C KN č. 7809/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1382
úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to:
pozemku parcela registra C KN č. 8114/58, ostatné plochy s vý- m², vrátane prípojky vody, kanalizácie, kanalizačnej šachty,
merou 8 602 m2, v celosti, nachádzajúci sa na Západnej ulici prípojky nn, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia - stožiarov a kábelovej prípojky.
v Prievidzi, vedený na liste vlastníctva č. 1.
B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: na podnikateľské účely v zmysle územného
plánu mesta,
2. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 8,43 €/m2 ( 60 %
z pôvodnej ceny podľa ZP č. 162/2019 ),
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej
zmluvy,
4. povinnosť kupujúceho uzatvoriť zmluvu na služby so spol.
SMMP, s. r. o. Prievidza súčasne s kúpnou zmluvou,
5. kupujúci berie na vedomie, že bol predávajúcim upozornený, na základe vyjadrenia správcu SMMP, s. r. o. Prievidza,
že hoci v katastri nehnuteľnosti je vecné bremeno zapísané,
momentálne jestvujúce inžinierske siete sú kapacitne nevyhovujúce a nie sú využiteľné na realizáciu prípojok. Kupujúci je
povinný si prípojky zabezpečiť na vlastné náklady.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: v súlade s územným plánom mesta Prievidza,
2. kúpna cena – minimálne výške 279.600,00 € (30 % z pôvodnej ceny 932 000,00 €)
3. termín úhrady kúpnej ceny – do 15 dní od uzavretia vo
4. kúpnej zmluvy,
5. víťaz obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje vstúpiť do práv a
povinností prenajímateľa vo vzťahu k nájomcom bytov.

13 120 0279

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
03. 08. 2020 o 12.00 hod..
Úplné znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží vrátane
úplného znenia podmienok a vzorov súťažných návrhov kúpnych zmlúv je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza
a na webovom sídle mesta www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský
dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel. 046/5179528,-519,
e-mail: pravne@prievidza.sk.
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®

Okná a dvere
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin
ka

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.oravskahoraren.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava
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0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

Slovenská
firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0915 863 995

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

