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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

• PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVA

80l - 105,90€80l - 110,90€

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Zár ý 
a pozár ý 

servis

AKCIAAKCIA
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanaliza ný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment
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najlepšia

najrýchlejšia
s.r.o.
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

 

0940 765 8880940 765 888
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Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí

953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
janka.pissova@centrum.sk

V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku.

• PEDIKÚRA:
    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

• MANIKÚRA:
    japonská, francúzska, klasická

• ZÁBALY:
   Parafinové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

• MASÁŽE:
    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce

V ponuke aj DARČEKOVÉ POUKÁŽKY 80
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25. júla 1897       
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

Výročia a udalosti

Ceny sú s DPH, vrátane akumulátora.

Továrenská 33, 95301 ZLATÉ MORAVCE
0918 500 510, auto@autoextra.sk 80
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

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 (18.990 domácností)
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Obec Skýcov, 
so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, 

IČO: 00 308 421 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. Ob-
chodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na 
uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to 
nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, časť parcely registra E KN: 
parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 814 m2 vyznačená v 
grafickom náčrte (parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 986 
m2 je zapísaná Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny od-
bor na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov).

Kritéria výberu najvhodnejšieho návrhu: a) výška nájomné-
ho 0 – 50 bodov, b) účel nájmu 0 – 50 bodov, c) prínos účelu 
nájmu pre obec 0 – 50 bodov. Komisia pri každom súťažnom ná-
vrhu posúdi jednotlivé kritéria a každému kritériu pridelí bodové 
ohodnotenie, následne body za všetky kritériá spočíta. 

Minimálna výška nájmu je podľa rozhodnutia obecného 
zastupiteľstva 1 €/m2. Nájom sa uzatvára na dobru určitú – 5 
rokov. Nájomná zmluva s víťazom bude uzatvorená až po schvá-
lení obecným zastupiteľstvom

Návrhy zasielajte v zapečatenej obálke s nápisom: „Neotvá-
rať – verejná obchodná súťaž Nájom obecného majetku“, na ad-
resu Obecného úradu Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov 
do 05.08.2020 do 15.30 hod. Lehota na oznámenie vybratého 
návrhu: do 10.08.2020.

Obec Skýcov si vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie 
súťaže.

Obec Skýcov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predlože-
né návrhy.

Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v 
súťažných podkladoch.

Súťažné podklady a iné informácie získate 
na Obecnom úrade Skýcov a súťažné podklady 

sú aj na www.skycov.sk

Neviete o so stavebným
odpadom - betóny, zemina?

 
Naša firma Vám zabezpe í

nalo enie a odvoz za
výhodných podmienok.

 
Kontakt: 0911  285 291 80
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Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak by niekoho slovo zlodej už v ti-
tulku dnešného príhovoru náhodou 
urážalo, prosím, treba dočítať do 
konca a už vopred za to ďakujem.

Moralista alebo mravokárca alebo 
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu 
mravnosť a morálka je zas súbor uzná-
vaných mravných noriem.

Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím 
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj 
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedo-
mosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”

Od moralistov by sa očakávalo, že 
žijú prísne mravne. Že uznávajú mrav-
né a zákonné normy. Že rešpektujú 
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich 
aspoň z času na čas vedomosti, teda 
poznanie trochu zabolí, dá podnet k 
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom 
nasleduje vlastné konanie. A najmä vy-
jadrovanie. 

Najpočúvanejším rozhlasovým vy-
sielaním sú správy o hliadkach polície 
a ich meraniach. Najaktívnejšou pod-
nikateľskou činnosťou je optimalizácia 
daní. Internet je plný ponúk na predaj 
už vypracovaných referátov, najrôz-
nejších záverečných prác, vrátane tých 
diplomových. Biznis so vzdelaním pre-
kvitá a čím viac prekvitá, tým menej 

vzdelania sa dostáva do nás prirodze-
nou cestou a tým viac hlúpneme. Pro-
paganda potrebuje nemysliacich.

Médiá zneužívajú svoju moc a pod 
frázou akejsi svätej povinnosti krágľu-
jú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú 
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem 
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja 
pracovná pozícia vôbec nie je. A som 
si tiež jasne vedomý vlastnej nedoko-
nalosti. Ctím výzvu pápeža Františka 
- “Kto som ja, aby som súdil?”

Samozvaných mediálnych ale aj 
tých bežných “božstiev” na Slovensku, 
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrova-
telia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je 
naozaj už dosť. Pritom kradne každý, 
kto obchádza pravidlá, normy a najmä 
morálku a etiku. 

No, na dnes končím, ide dopravný 
servis... Aby som vedel, kde chvíľku 
musím a kde inak potom 
nemusím. A kde môžem, 
keď sa MNE zachce.

Viem, vedomosti bo-
lia, ale, prosím, snažme 
sa aspoň trošku vedieť 
a vidieť.

S pozdravom
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953 01 Zlaté Moravce

PONORKY
ČERPADLÁ
VODÁRNE
JAZIERKOVÉ FÓLIE
ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
NÁRADIE

RADIÁTORY
OHRIEVAČE
KOTLE
SANITA
KACHLE, KRBY
BAZÉNY

KADERNÍCTVO
• dámske • pánske • detské

* pro esioná n  t m kadern ok
* barberka
* kozmetika

Novootvorená prevádzka ! 
rde ne vás poz vame

Nám. A. Hlinku 26
Zlaté Moravce
(OREGON)
0907 054 230

Hlavná 150
Vráble

0948 886 066

BEZ OBJEDNÁVKY aj s objednaním
PO-PI 8:30 - 17:30

SO 8:30 - 12:30 78
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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3Predám 
nášľapné obojstranné krmítko -sliepky.

0949 802 548   genesis7370@gmail.com

Župná 51, 953 01 Zlaté Moravce
(modrá budova priamo oproti autobusovej stanici) 80
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

    

 
   PRASKLÍN SKIEL
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
 

     
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 

(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
sobota  8:00 - 12:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

 

 € ?
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919
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auto-moto/predaj 1
» Predám Škodu forman 50kw, 
101000km 1994 max zachovalá 
1300e 0944 469 960

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 
205 521
» JAWA 05 JAWA 20,21 MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIMSON KÚPIM 
TIETO MOTORKY 0915 215 406
» Kúpim veterány auto Škoda, 
Lada,Trabant, moped Jawa Pio-
nier, Babeta 0918 383 828

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu pekný, 
plne zariadený 3 izbový byt 
na klokocine po rekonštrukcii 
s energiami za 550 EUR, 2 x TV, 
práčka, chladnička, mikrovlnka, 
káblovka, pivnica. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráb-
lov, Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Kúpime Vašu nehnuteľnosť 
na počkanie. Platba v hotovosti. 
Tel. 0944 630 600

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 
682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 
047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽU-
DOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Hľadám spoľahlivého pána 
na pravidelnú údržbu záhrady 
a trávnika v NR, dlhodobo. Zá-
ujemci zasielať sms na 0905 
210 236

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 44. ročný ženatý hľadá vy-
datú na veku nezáleží 0907 
328 041
» 4O MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 4Or. 
0907 119 860
» 45 MUŽ HĽADÁ ZRELÚ ŽENU DO 
6Or. 0907 119 860
» 55r muž hľadá ženu 0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
BEZPLATNA SKARTÁCIA OD 300 KG

 Mobilný výkup papiera od 300 kg 
 sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie

80
12
00

02
5

80
12
00

04
0

Robotnícka 55, Zlaté Moravce

Robotnícka 55, Zlaté Moravce
kovotherm@kovotherm.sk037 / 642 41 13

0910 926 737
www.kovotherm.sk

pondelok - piatok 8:00-12:00 a 13:00-17.00
Sobota 8:00-11:30 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

PLYN - VODA - KÚRENIE

AKCIA
na vodovodné

batérie

AKCIA na záhradne hadice 

DO PREDAJNE 
na tpp 

viac info v  predajni 
alebo 

AKCIA 
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Elektroinštala né práce
Elektrické prípojky
Certifikované revízie
Bleskozvody
Montá na plošiny MP -
13, 16 27
Opi ovanie porastov
Zemné práce

Firma ROTESAT 

Vám ponúka:

0915 550 737 

0908 710 503 78
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Chcete si
podať inzerát?

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

Príklad:
RP NR 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

To najobyčajnejšie, najnevyhnut-
nejšie, každodenné mydlo. Mydlo a 
mydlenie sa. To je základ hygieny 
súčasného civilizovaného tvora z 
rodu homo sapiens.

V prípade mydla viaceré dochova-
né legendy ako o mieste jeho zrodu ho-
voria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc 
rokov pred naším letopočtom. Viaceré 
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko 
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary 
pre uctievané božstvá. Tuk obetova-
ných zvierat kvapkal do rozpáleného 
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes 
sa premiešala s pôdou a časom presiak-
la do blízkeho potoka, kam ženy chodi-
li prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú 
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj 
to je však nateraz iba jedna z legiend.

“Sapo” sa však stalo základom slo-
va mydlo v najrôznejších jazykoch sve-
ta a je ním dodnes.

Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla 
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvod-
ná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali 
modlovou, sa začala používať medzi 
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500 
rokov p.n.l. Na Summerských doskách 
archeológovia objavili vyryté pokyny 
na výrobu základnej mydlovej zmesi. 
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s 
popolom rastlín a vyvariť spolu s lo-
jom. Táto receptúra prechádza neskôr 
kultúrami Babylončanov, Egypťanov, 
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé 

známky vedomého mydlárskeho re-
mesla v Európe boli objavené v starove-
kom Ríme, kde v ruinách Pompejí od-
kryli mydláreň so zásobami hotových 
mydiel. Avšak Rimania používali 
mydlo len na pranie alebo čistenie ná-
strojov. 

Naopak, takí starovekí Egypťania 
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus, 
lekársky dokument z obdobia okolo 
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie 
rastlinných a živočíšnych olejov s alka-
lickými soľami na vytvorenie mydlové-
ho materiálu používaného na liečenie 
kožných ochorení, ako aj na umývanie. 
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš 
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce 
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvis-
losť hygieny so zdravím a náboženskou 
očistou.

Nuž, mydlo naše každodenné, buď 
pochválené! 

Keď sa povie mydlo

» red

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Nech hľadám ako hľadám, nájsť 
neviem. Ak si však otvorím ktoré-
koľvek noviny v ktorejkoľvek kraji-
ne Európy, všade sa dočítam o or-
ganizovaní štátnych pôct pre obete 
pandémie a ich pozostalých.

Iste, u nás ich “veľa” nebolo. Lenže 
- koľko je v prípade straty ľudského ži-
vota veľa alebo málo? Kde je tá hranica 
medzi mávnutím ruky a spomienkou na 
ešte nedávno žijúceho človeka?

Bolo to dávno
Prvé dva tri piatky sme tlieskali z 

okien a balkónov v úľave, v mylnej 

úľave, že nás, mňa a mojich blízkych, 
to práve obišlo. Dnes už opäť poctivo 
statočne a neúnavne nadávame na 
zdravotníctvo, netlieskame ničomu, 
nerešpektujeme nič a nikoho iba svoje 
“práva” a “slobody”. A ak aj, tak iba tí, 
ktorých považujeme za akýchsi čudá-
kov, za takmer chorobomyseľných. A 
určite za otravných a nás a náš rozlet 
obmedzujúcich.

Koľko je 28?
Vyjadruje číslo 28 veľa alebo málo? 

Takmer tri desiatky... Čo to znamená, 
ak niekoľko tisíc obetí mali Španieli či 
Nemci alebo Taliani? Lenže - uvažujeme 
o číslach, alebo o kedysi živých ľuďoch, 
niekoho príbuznych, blízkych, milova-
ných? Kde je tu hranica medzi veľa a me-
dzi málo? A je vôbec v prípade zbytočnej 
smrti čo i len jedného človeka prípustné 
slovo málo?

Festivalové leto
Tento rok má na Slovensku inú po-

dobu. Veľké zhromaždenia nie sú povo-
lené. Našťastie. Ak by totiž boli, davom 
na nich by bolo úplne jedno, že nejaká 
pandémia zbiera sily na druhú vlnu - as-
poň podľa najvyhlásenejších svetových 
odborníkov na infekčné ochorenia, ako 
aj podľa Svetovej zdravotnej organi-
zácie. Ale aj tak, stačí si pozrieť pláže 
kúpalísk, stačí sa večer prejsť mestom 
- opäť si užívame svoje pôžitky, kávičky, 

pivko, svoje zmrzliny, dobré jedlá, mno-
hí aj more. Svoje. Ale nevidím v dohľad-
ne ani len jednu jedinú spomienkovú 
aktivitu. Minútu ticha za tých 28. Vyslo-
venie úcty a vďaky za to, že tu ešte sme. 

Pieta nie je divadlo
Pred tromi mesiacmi sme tlieskali z 

balkónov, lebo médiám sa páčilo, ako 
tlieskajú v Taliansku či v Španielsku. 
Keby sa im tak chcelo zapáčiť aj to, že 
dnes sa v tých krajinách konajú skrom-
né pietne akcie, no na najvyššej úrovni 
kráľov či prezidentov alebo predsedov 

vlád. Lenže na tak potrebný mediál-
ny cirkus pre bulvár to asi “nevydalo”. 
Keby sa nám tak chcelo vzdať úctu tým 
takmer trom desiatkam, ľuďom, ktorí 
by tu s nami možno ešte toto leto boli, 
keby...

A tak si dovolím za vydavateľstvo i 
redakcie pod značkou REGIONPRES-
SU - vysloviť to staré smutne známe 
Requiescat in pace. 

A žiaľ, priložiť fotografie z najnovšej 
spomienky v Španielsku. Slovenské to-
tiž nemám.                                                     ib

Zdroj: AP

Zdroj: AP

Nezabudli sme tak trochu na niečo?

Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseli-
ny močovej alebo máte aj prejavy dny, 
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.

Ak vo svojej strave konzumujete príliš 
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže 
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšie-
ho produktu, môže sa v krvi nahromadiť 
kyselina močová. Základom každej liečby 
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo 
dny je nízkopurínová strava – diéta s obme-
dzením purínov. 

Pri dne sú absolútne nevhodné potra-
viny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce, 
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a 
vývary
• divina, 
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a 
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína

Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie, 
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica, 
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje, 
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
• víno

Vhodné potraviny:
• zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

dziť), ovocie, 
• mlieko, mliečne výrobky, syry, 
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín

Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyse-
liny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľ-
vek v anamnéze, by mali častejšie konzu-
movať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm, 
z  mäsa uprednostniť chudé biele druhy. 
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyse-
liny močovej iba raritne.

Kryštáliky kyseliny močovej opísal 
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek, 
označovaný za otca mikrobiológie. Ocho-
rením trpel Karel IV, Newton, Richelieu, 
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelan-
gelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt 
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude 
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posled-
ných 100 rokov jej hladina v  krvi u mno-
hých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je 
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré 
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená 
hladina spôsobila kompliká-
cie kdekoľvek v organizme.

Vhodné sú všetky re-
kreačné športy, chôdza, 
plávanie, bicyklovanie 
a  dosiahnutie normálnej 
hmotnosti.

Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny 
kyseliny močovej

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

0910 851 307 
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ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE SKÝCOV
S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia 
Obecného zastupiteľstva obce Skýcov č. 156/2020 zo dňa 17.07.2020.

zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok Obce 
Skýcov:

- pozemok – parcela registra „C“ parc.č. 403/78 – zastavaná plocha  
 a nádvorie vo výmere 735 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre 

obec 
 Skýcov, kat. územie Skýcov
- k pozemku sú vybudované všetky inžinierske siete (elektrina, 
voda, plyn, kanalizácia).
- nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 3/2020 zo 
dňa 07.01.2020, ktorý vyhotovil Ing. Peter Števula – znalec zapísaný 
v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Minis-
terstvo spravodlivosti SR.

2. Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky po-
núkajú na predaj je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva 
vo výške 14.700 eur. t.j. 20 €/m2.

3. Obec Skýcov si vyhradzuje nasledovné podmienky predaja:
a) kupujúci je povinný do 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmlu-

vy zrealizovať výstavbu rodinného domu na príslušnom pozemku a 
v tejto lehote zároveň predložiť obci Skýcov právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby 
rodinného domu,

b) ak kupujúci nezačne s výstavbou rodinného domu v lehote uve-
denej v bode a) vyhradzuje si obec Skýcov právo spätnej kúpy – obec 
Skýcov je oprávnená v lehote do 1 roka od uplynutia lehoty uvedenej 
v bode a) požiadať kupujúceho o vrátenie predmetu prevodu s tým, 
že obec Skýcov vráti zaplatenú kúpnu cenu, to všetko za podmienok 
bližšie určených v kúpnej zmluve,

c) ak kupujúci začne s výstavbou, ale v lehote stanovenej v bode 
a) nepredloží obci Skýcov právoplatné kolaudačné rozhodnutie prís-
lušného stavebného úradu o skolaudovaní stavby rodinného domu, 
má obec Skýcov nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur, pričom 
spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a jej úhrady bude bližšie určený 
v kúpnej zmluve,

d) predávajúci príslušný pozemok predáva s výhradou, že mu ku-
pujúci pozemok ponúkne na predaj za rovnakú cenu, za akú mu ho 
predávajúci predal, keby kupujúci chcel pozemok predať; toto pred-
kupné právo bude vo forme vecného práva, podmienky bližšie určené 
v kúpnej zmluve

e) kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť najneskôr do troch dní 
od účinnosti zmluvy, pričom návrh na vklad podá predávajúci až po 
úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 
10. 08. 2020 do 12.00 hod.

5. Cenovú ponuku je potrebné v stanovenej lehote predložiť v poda-
teľni Obecného úradu obce Skýcov alebo poštou na adresu: Obec Ský-
cov, so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov tak, aby bola zaevidovaná v 
podateľni Obecného úradu obce Skýcov do 10. 08. 2020 do 12.00 hod. 

6. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku 

v zalepenej obálke, viditeľne označenej nápisom „ZÁMER PRIAMEHO 
PREDAJA – NEOTVÁRAŤ.“

7. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu:
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné 

číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a 
tel. č.. Ak je záujemca ženatý/vydatá uvedené údaje sa musia uviesť 
aj vo vzťahu k manželovi/manželke.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, zápis v registri, 
štatutárny orgán a tel.č..

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to č. par-
cely, druh pozemku, výmeru, kat. územie.

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok v eurách.
d) účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.
e) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je osobou 

uvedenou v § 9 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čest-
né vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

čestné vyhlásenie záujemcu – právnickej osoby, že nie je osobou 
uvedenou v § 9 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa prísluš-
ných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je záujemca 
ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/man-
žela.

g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka 
vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli 
priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady 
spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlast-
níckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady na vyhotovenie 
kúpnej zmluvy) ako aj náklady, ktoré vznikli obci Skýcov v súvislosti 
s priamym predajom (náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 
a pod.).

8. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvo-
lávať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk 
záujemcov. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislos-
ti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9. Obec Skýcov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho pre-
daja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy 
predaj zrušiť.

10. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi komisia finančná 
a správy majetku obce OZ a obecné zastupiteľstvo rozhodne o pria-
mom predaji majetku obce Skýcov za cenu minimálne vo výške uvede-
nej v bode 2. tohto zámeru. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľné-
ho majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11. V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho preda-
ja, k predmetu priameho predaja môžete získať na tel. č. 037/6346216, 
e-mailom obecskycov@gmail.com, alebo osobne na Obecnom úrade 
obce Skýcov, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého po-
sudku. 

Skýcov dňa 24. 07. 2020
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
 

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár

•

•
•
•

MERANIE ZRAKU ZADARMO
V ponuke viac ako 1 500 rámov

v cene od 20 € do 120 €.

Otvorené aj v sobotu!

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
8:00 -  16:00
Sobota: 9:00 -  12:00

NOVOOTVORENÁ OPTIKA V ZLATÝCH MORAVCIACH
       oproti nemocnici

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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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Nástup ihneď.

V minulom článku sme rozobrali pro-
ces Oddlženia, kedy sa fyzická osoba 
zbavuje svojich dlhov. V tohto týždňo-
vom článku si rozoberieme obdobný 
postup v situáciách keď sa do úpadku 
dostane Právnická osoba, teda najmä 
obchodná spoločnosť. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu (ďa-
lej len „Návrh“), podľa zákona č. 7/2005 
Z.z., (zákon o  konkurze a  reštruktu-
ralizácii), môže podať dlžník (štatutár 
spoločnosti), veriteľ, likvidátor v  prí-
padoch keď spoločnosť vstúpila do 
likvidácie alebo iná osoba ustanovená 
zákonom.  Návrh sa podáva na vše-
obecnom súde dlžníka, to znamená na 
okresnom súde v sídle krajského súdu, 
v obvode ktorého má dlžník buď sídlo 
alebo miesto podnikania. Pri podaní 
Návrhu dlžníkom, toto podanie nie je 
len jeho právom ale aj povinnosťou. 
Zákon mu ustanovuje povinnosť podať 
Návrh do 30 dní, od kedy sa dozvedel 
alebo sa pri zachovaní odbornej sta-
rostlivosti mohol dozvedieť o svojom 
predlžení. Do predlženia sa spoločnosť 
dostane v prípadoch keď má viac ako 
jedného veriteľa a  hodnota záväzkov 
presahuje hodnotu majetku spoločnos-
ti. 

Návrh je oprávnený podať aj veriteľ. 
V návrhu je povinný uviesť skutoč-
nosti, z ktorých možno odôvodnene 
predpokladať platobnú neschopnosť, 
t.j. označiť svoju pohľadávku 30 dní 

po lehote splatnosti a označiť ďalšieho 
veriteľa s pohľadávkou ktorá je taktiež 
30 dní po splatnosti. Pri tomto druhu 
podania treba upozorniť na fakt, že 
ak súd konkurzné konanie začaté na 
základe návrhu veriteľa zastaví z dô-
vodu osvedčenia platobnej schopnosti 
dlžníka, veriteľ zodpovedá dlžníkovi, 
ako aj iným osobám za škodu, ktorá 
im v súvislosti s účinkami začatia kon-
kurzného konania vznikla. V tomto prí-
pade, však pre veriteľa exituje možnosť 
liberácie (zbavenia sa viny), ak preuká-
že, že pri podávaní návrhu postupoval 
v dobrej viere a  s odbornou starostli-
vosťou.

Samotná štruktúra Návrhu musí 
spĺňať  všeobecné náležitosti podania 
podľa Civilného sporového poriadku, 
ktorými sú: určenie súdu, označenie 
subjektov, označenie veci ktorej návrh 
sa týka a podpis. Okrem všeobecných 
musí obsahovať aj osobitné náležitos-
ti, podľa toho aký subjekt ich podáva 
a taktiež potvrdenie o úhrade preddav-
ku na odmeny a výdavky predbežného 
správcu. Suma preddavku je vyhláškou 
Ministerstva spravodlivosti určená vo 
výške 1. 500 eur.  

Návrh na vyhlásenie konkurzu 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 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 35%
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NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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