č. 29 / 17. júl 2020 / 24. ROČNÍK

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 560 domácností

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

CIA
R
E
Z
N
I 719 135
0905

TO 20-29 strana

1

redakčnÉ slovo / služby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

Ľubomír Žaťko

0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl 0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.560 domácností)
párny týždeň: Bánovce nad Bebravou,
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany,
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice,
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce,
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice,
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina,
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bošany, Biskupice,
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice,
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce,
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž,
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany,
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince,
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča,
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda,
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom,
že českí turisti, vracajúci sa z prvých
dovolenkových turnusov od mora do
ČR si privážajú naozaj neželaný suvenír – koronavírus.

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie
je to však v poriadku, ak nezodpovední
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú krajinu po návrate domov, komplikujú život
jej občanom v najemotívneších sférach a
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štátneho rozpočtu na testy, karantény, liečeJe to dôsledok ľahkovážnosti, nedo- nie v zdravotníckych zariadeniach a prostatku rozvahy, pokory pred pandémiou, tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale empatickým, pokorným, ohľaduplným
aj ohľaduplnosti voči občanom. To som a predovšetkým rozumným sa nedá nič
napísal jemnými slovami, takými, ktoré iné, ako iba s povzdychom „poďakovať
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto sa“. A to s nádejou, že to hádam nebude
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy. na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak
V našich domovoch sociálnych slu- zlé. Hoci to mohlo byť jednoducho a bez
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, väčších obmedzení celkom dobré. Keby...
návštevy sú za istých výnimiek zakázané
Inak, mám takú otázku … Za čo a
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli- načo našinci vlastne na tie dovolenky cesvosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz naň štátne podpory, čerpali štátne komsi predstavte, že vďaka nezodpovedným penzácie a ešte tri mesiace oddychovali,
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa lebo im stálo podnikanie?
nemôže prijímať návštevy, že za chorými Nemám na to odpoveď, iba
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba veľmi zlý pocit. Niekto si z
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo- nás a zo štátu (a jeho, teda
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby našich peňazí) robí idiotov
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v a dojnú kravu...
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť, ale nie
So znechuteným
tým zahraničným, do ktorých naši turisti pozdravom
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

príjme strážnikov na prevádzky

v Bánovciach nad Bebravou
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Streďanská 4055
TOPOĽČANY
topolciansko@regionpress.sk

SBS GUARDING s. r. o.

Prijmeme

pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa

MURÁR

od 5,50€/hod

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky
POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4,50€/hod

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

Topo¾èany
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

13 120 0139

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
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farmári, ekookienko / služby, zamestnanie

Neubližovať veľkým,
no pomôcť malým
„Návštevy priamo vo výrobe sú obrazom dvoch svetov, ktoré charakterizujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa
tak počas nich moje slová - „nebudem
bojovať proti veľkým, ale udržím ich
produkčný potenciál a urobím maximum preto aby sa pomohlo malým,
stredným a rodinným farmám“.
PVOD Kočín patrí medzi úspešne
poľnohospodárske družstva, s takmer
900 dojnicami a ročnou produkciou viac
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi
podniky s vysokou intenzitou poľnohospodárskej produkcie. Ich mlieko kupujú
aj Talianski producenti syrov a rastlinná
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat.
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspešný priemer EÚ.
SHR Mareka Krajčoviča z Voderad
poznajú skôr lokálni kupujúci pod značkou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti
do pestovania ovocia a vlastnej produkcie, zažila za posledné roky obdobie
sklamania. Nepochodili pri projektových
podporách a plány im krížili jarné mrazy a krupobitia.� Ich produkčná plocha
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej
na ekonomickú stabilitu vkladajú do
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie
a novootvorenej kaviarne s predajom
zmrzliny. Ich najväčším problémom v

súčasnosti je však byrokratický aparát
štátnych kontrolných orgánov a ich neochota komunikovať a podporovať rodinné firmy.“
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie
Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou
prízvukoval aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpečil, že vláda podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

» red

Strom roka 2020
- hlasovanie sa začalo!
Aj v osemnástom ročníku súťaže
stromov zabojuje o prestížny titul
i odborné ošetrenie 12 finalistov z
celého Slovenska. Patronát nad anketou drží už deväť rokov známy
spevák, Peter Lipa.

sú pripravené milé ceny z nadácie Ekopolis a odmeny, knižných poukážok do
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a
traja hlasujúci.
Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete
v časopise Krásy Slovenska. Takisto
sa dá hlasovať aj formou sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk alebo
na sociálnej sieti Facebook – www.
facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov – finalistov
sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej súťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu
Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční
na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej poriadna oslava.

Hlasovanie verejnosti potrvá do
konca septembra. Anketa svojim poslaním upozorňuje na význam, hodnotu a
krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie mohli svoj
obľúbený strom do ankety prihlásiť do
polovice mája, v júni vybrala odborná
komisia z 23 prihlásených stromov 12
finalistov.
Cenou pre víťaza je odborný posudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a
automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka.
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Na priaznivcov (účastníkov) ankety
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny
za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaž Tour de Strom, ktorá prebieha na
Instagrame, alebo odborná prednáška
arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa
začne súťaž v septembri. Pre všetkých » red Zdroj Ekopolis Ilustr: Ekopolis
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Občianska
riadková
inzercia

WWW.REGIONPRESS.SK

01 AUTO-MOTO / predaj
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 0908205521
»JAWA 05 JAWA 20,21
MUSTANG STADION JAWA 90
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY. 0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

75-55

02 AUTO-MOTO / iné

21. júla 1940

D8

Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét
z tzv. Benešových dekrétov.

22. júla 1942

O4
K 2

sa začala deportácia Židov z varšavského
geta.

»PRENAJMEM GARSÓNKU S
BALKÓNOM,KUCH.LINKOU V
CENTRE TO. Č.T. O94893I384

U

05 DOMY / predaj

1 5

3

U

Výročia a udalosti

4

7 2

S

5
7

8
5

9

3

1
5 1 9 8
4 2

9
4
7

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

S

13 RôZNE / predaj

9
8
2 3

U

»Predam 13 radovu valcekovu sejacku. Dohodou
0940875308

D

14 RôZNE / iné
»Kúpim ľudové kroje.
0902708047
»Kúpim staré hodinky Prim
a iné mechanické náramkové hodinky. Tel. 0905/767
777

8

O

16 ZOZNAMKA

U

1 8
6

5
3 2 6

1 8
2
7 6 1
9
2 8

K

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE.
0907312963
»44r. Muž - Ženaty - Nefajčiar - Hlada - Vydatu... Na
veku Nezaleži... 0907 328
041

3

7
3
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Chcete si
podať
inzerát?

9

D

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

O
U

7
1

6 1
4 5
6
3
1
5 4 9
2

3

K

Príklad:
RP TO 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, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

7

1

6
2

5
4

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

Výročia a udalosti
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

18. júla 2009
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Elektronická komunikácia
o necelý mesiac už aj pre cirkev

Od 1. augusta budú mať aktivované
schránky aj subjekty zapísané v Registri poľovníckych organizácií a v Registri cirkví a náboženských spoločností.
Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK by
nemali odkladať návštevu oddelenia
dokladov.
„Na prístup do elektronickej
schránky je potrebné mať občiansky
preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód – BOK“, pripomína Peter Kucer,
poverený riadením sekcie ITVS Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI) a dodáva,
že do elektronickej schránky zriadenej na slovensko.sk sa dostane iba ten
štatutár, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v
podobe IČO organizácie a meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.
Štát v súčasnosti eviduje približne
3 200 subjektov zapísaných v Registri
poľovníckych organizácií vedenom

na Ministerstve pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. V Registri cirkví a
náboženských spoločností štát eviduje
do 20 právnických osôb. Štatutári by
si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu
odovzdali pri zápise ich organizácie do
registra a overiť, že v nich majú uvedené svoje rodné číslo. V prípade poľovníkov vedie register Národné lesnícke
centrum, v prípade cirkví je to Ministerstvo kultúry SR.
Počet elektronických schránok
subjektov neziskového mimovládneho
sektora aktivovaných na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak od 1.
augusta zvýši približne zo 63-tisíc na
skoro 67-tisíc. Aktiváciu elektronickej
schránky na doručovanie NASES zrealizuje automaticky, bez toho, aby sa
štatutár do svojej e-schránky prihlásil.
Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné
informácie aj na slovensko.sk .
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Povinná elektronická komunikácia
so štátom sa o necelý mesiac dotkne
už aj cirkví. Zostáva už iba necelý
mesiac do spustenia ďalšej vlny
aktivácie elektronických schránok
právnických osôb zapísaných v
inom ako v Obchodnom registri SR.
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
NOVOOTVORENÁ OPTIKA V TOPOĽČANOCH

oproti Mestskej polícii

• Dioptrické okuliare

ko 1 500 rámov
a
c
ia
v
e
k
u
n
o
p
V
o 120 €.
v cene od 20 € d
Cyrila a Metoda 5
TOPOĽČANY

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

sobotu!
Otvorené aj v
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aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%
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Slovensko má mnohé „naj“,
vyberáme z nich
Najvyšší vrch - Gerlachovský štít vo
Vysokých Tatrách (2 655 m n. m.),
najnižšie položené miesto - Klin
nad Bodrogom (94.3 m n. m.), ale
bo najdlhšia rieka tečúca na území
Slovenska -Váh. To však nie je všetko – pozrite si niektoré ďalšie „naj“.
Najstaršia detská hračka v Európe

Je to vozík z bronzovej doby (1600
rokov pr. Kr.) z Nižnej Myšle. V zbierkovom fonde tamojšej expozície sa doposiaľ nachádza približne dvetisíc nádob,
päťtisíc rozličných predmetov denného
užívania z bronzu, kameňa i kostí, ale
tiež niekoľko ton črepov a kostry obyvateľov z doby bronzovej. Veľká časť z toho
je uložená v depozitároch, múzeum plánuje postupne vystaviť čo najviac nálezov. Už teraz však zaujme napríklad 3
400 rokov starý rituálny chlieb, alebo
spomínaná rovnako stará detská hračka, pravdepodobne najstaršia na svete,
ktorou je malý hlinený vozík.

vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi
kostoly s možným veľkomoravským
pôvodom.

Najstaršie kresby

Nájdeme ich v Posvätnej chodbe jaskyne Domica (6 000 rokov). Podrobnejší
prieskum ukázal, že maľby boli vytvorené uhľom a nachádzajú sa len na jednom mieste, vo výške asi 60 centimetrov
nad dnom chodby. Tri tesne susediace
obrazce však na prvý pohľad nepripomínajú nič z reálneho sveta, možno
len s výnimkou abstraktného umenia.
Ide o veľmi zložité geometrické vzory, v
ktorých sa prakticky nenachádzajú oblé
či kruhové tvary. Všetky línie na seba
nadväzujú v ostrých uhloch a často sa
vedľa seba niekoľkonásobne opakujú. V
najväčšom z obrazcov je zreteľne vymedzený priestor, ktorý obsahuje hrubou
čiarou zvýraznený kríž (alebo zjednodušenú ľudskú postavu).

Foto: Kresby v jaskyni Domica

s husitmi. No nestal sa slávnym len na
čele svojho čierneho pluku v bitkách s
bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa
a jeho taliansku manželku považovali
doboví pozorovatelia za mimoriadne
vzdelaných. V roku 1467 založili vôbec
prvú univerzitu na Slovensku. Často
uvádzaný dátum 1465 nie je správny
– vtedy len kráľ vyslal posolstvo k páNajstarší kostol v strednej Európe Najstaršia univerzita
Považuje sa zaň Kostol sv. Margity
Je ňou Academia Istropolitana v pežovi s požiadavkou. Málokto vie, že
Antiochijskej v Kopčanoch (z obdobia Bratislave (1465). Kráľa Mateja z huňa- Academia Istropolitana má nesprávny
Veľkej Moravy).Prvá zmienka o ňom je dyovského rodu dodnes obostierajú le- názov – pôvodný názov znel Universitaz roku 1392. Jeho najstaršia stavebná gendy, pretože za jeho vlády sa Uhorsko tis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste
fáza je datovaná do 9. – 10 storočia, pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen na Dunaji.

Oddlženie – Osobný bankrot
Čo je osobný bankrot, aké sú jeho podmienky a aké výhody a povinnosti so
sebou prináša?
Osobný bankrot je hovorový pojem,
ktorým sa označuje oddlženie. Oddlžením sa fyzická osoba (nepodnikateľ aj
podnikateľ) zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné dvoma alternatívnymi
spôsobmi – buď konkurzom (výhodou
konkurzu je, že po oddlžení dlžník nemá
nijaké dlhy a sú voči nemu zastavené
všetky exekučné alebo iné vykonávacie
konania), alebo splátkovým kalendárom,
kedy však majetok dlžníka musí byť vyšší
ako dlžná čiastka. Výhodou tohto spôsobu oddlženia je, že dlžník nepríde o celý
svoj majetok a splátkovým kalendárom sa
jeho situácia stabilizuje, avšak na druhej
strane pri schválení splátkového kalendára dlžník nie je chránený pred ďalšími
súdnymi alebo exekučnými konaniami.
Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorou sa upravujú
podmienky oddlženia - to je podmienené
vedením exekučného konania voči osobe, ktorá je platobne neschopná, to znamená že nesplnila aspoň jeden peňažný
záväzok po dobu 180 dní od lehoty splatnosti. Na to, aby súd rozhodol o vyhlásení konkurzu, prípadne schválil splátkový
kalendár, musí dlžník preukázať poctivý
záujem, že sa snaží vyriešiť svoju situáciu
napr. aktívnym hľadaním zamestnania
resp. zabezpečí si iný zdroj príjmov. Pozor, zákon taxatívne vymedzuje dlhy na

ktoré sa oddlženie nevzťahuje, ako sú
dlhy vzniknuté v súvislosti s neplatením
výživného, zabezpečené pohľadávky ako
je hypotéka, leasing a taktiež nepeňažné
pohľadávky, prípadne peňažné tresty,
ktoré sú udelené súdom, alebo iným štátnym orgánom. Súdy na začatie konania
o oddlžení vyžadujú zoznam majetku
dlžníka a spriaznených osôb, vyhlásenie
o platobnej neschopnosti dlžníka a doklad o vedení exekučného konania. Po
predložení všetkých vyššie spomenutých
dokumentov je súd povinný do 15 dní od
doručenia návrhu rozhodnúť. Buď rozhodne tak, že návrh odmietne, alebo pristúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve
schváleniu splátkového kalendára.
Všetky konkurzné konania spadajú
pod gesciu Ministerstva Spravodlivosti,
kde si na ich webovom sídle v Registri
Úpadcov viete jednoducho overiť, či konkrétna osoba je v oddlžení, resp. vyhlásila
osobný bankrot.
V prípade neistoty či spĺňate podmienky na oddlženie, prípadne potrebujete zabezpečiť dokumenty pre vyhlásenie konkurzu neváhajte sa obrátiť na našu
Advokátsku kanceláriu alebo Centrum
právnej pomoci.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Najväčší Betlehem

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej
vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.
Narodil sa 15.6.1920 v Borskom Petre,
býval v osade Šuja pri Rajci a neskôr
v Rajeckých Tepliciach, kde 5.1.2005
zomrel. Betlehem vznikal pätnásť rokov
a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva ( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej
Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny
slovenského národa.
ib

Epidémia
afrického moru ošípaných je späť
Takmer rok od prvého prípadu afrického moru ošípaných (AMO) sa
situácia opakuje. V trebišovskom
okrese v obci Čierna zaznamenali
nákazu AMO u dvoch kusov ošípaných v domácom chove. Agrorezort
žiada obozretnosť a dodržiavanie
preventívnych opatrení.
AMO v relatívne krátkom čase
nekontrolovane zasiahol veľkú časť
územia Európy. Táto nákaza bola na
Slovensku prvýkrát potvrdená 25. júla
2019 v chove domácich ošípaných v
obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta 2019, bola potvrdená
aj prvá informácia o výskyte nákazy u
diviaka, uloveného v rovnakom okrese.
K dnešnému dňu Slovensko eviduje už
216 prípadov u diviačej zveri. Na našom
území je nákaza AMO lokalizovaná v
štyroch okresoch (Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a Košice-mesto).
Ohnisko nákazy je v obci Čierna,
1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie
potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov. V chove boli chované
dve ošípané. Ide o nekomerčný chov
pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a
neprijímali krmivo. Následne ošípané
uhynuli a 7. júla 2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia
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či vyvrátenia nákazy. Vytvorené boli
ochranné pásma (3 km) okolo ohniska
– obce Čierna a pásma dohľadu (10 km)
v súvislosti s výskytom AMO.
Na Slovensku bol poľovníkom nariadený intenzívny lov diviačej zveri,
na ktorý poľovníci zareagovali zodpovedne. Prebieha aj aktívne sledovanie
situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady
za odovzdané vzorky z nájdených a
ulovených diviakov. Vo veterinárnom
laboratóriu vo Zvolene neustále prebieha vyšetrovanie odovzdaných vzoriek.
Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovaných ošípaných- je to zvýšená teplota
zvieraťa, krvou podliate štípance po
muchách, krvné podliatiny na koži,
hnačka a znížený príjem krmiva. Ich
nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, je
extrémne dôležité pre zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska.

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

služby

topoľčiansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0058

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
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
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85 0428

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

