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Nájdete
vo vnútri

Týždenne do 38 810 domácností

Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

75-11

Moralista alebo mravokárca alebo
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu
mravnosť a morálka je zas súbor uznávaných mravných noriem.
Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”
Od moralistov by sa očakávalo, že
žijú prísne mravne. Že uznávajú mravné 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 vyjadrovanie.
Najpočúvanejším rozhlasovým vysielaním sú správy o hliadkach polície
a ich meraniach. Najaktívnejšou podnikateľskou činnosťou je optimalizácia
daní. Internet je plný ponúk na predaj
už vypracovaných referátov, najrôznejších záverečných prác, vrátane tých
diplomových. Biznis so vzdelaním prekvitá a čím viac prekvitá, tým menej

vzdelania sa dostáva do nás prirodzenou cestou a tým viac hlúpneme. Propaganda potrebuje nemysliacich.
Médiá zneužívajú svoju moc a pod
frázou akejsi svätej povinnosti krágľujú 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 nedokonalosti. Ctím výzvu pápeža Františka
- “Kto som ja, aby som súdil?”
Samozvaných mediálnych ale aj
tých bežných “božstiev” na Slovensku,
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrovatelia, 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 bolia, ale, prosím, snažme
sa aspoň trošku vedieť
a vidieť.
S pozdravom

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

UST
JÚL – AUG
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●
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Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.
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Ak by niekoho slovo zlodej už v titulku dnešného príhovoru náhodou
urážalo, prosím, treba dočítať do
konca a už vopred za to ďakujem.
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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

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

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze- kladaný úspech. Mademoiselle Laparať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to neterie schudla, jej pleť bola bledšia.
nebude. Vďaka pandémii sme vraj Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena
v priemere na hmotnosti pribrali zomrela.
všetci dva kilogramy.
Boj proti zbytočným kilogramom
zúri už celé stáročia. Je známa reklama
Prišli s tým rakúski odborníci na na dietetický výrobok z roku 1895 - na
výživu. Dva kilogramy plus je však len priloženom obrázku. Inak, vo Francúzpriemer, takže u niektorých to už môže sku ešte aj v minulom storočí pretrváznamenať vážny problém. Ako vždy, vala fáma, že octový liek môže spôsobiť
každý prírastok na hmotnosti zname- chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedonal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť
do normálu, len nech to nepotrebuje k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske
veľa námahy.
krásky ešte stále v takejto viere konzuIní vedci - z Kanady a z Peru nedáv- mujú zmes jablčného muštu a octu.
no poukázali na diétny boom, ktorý
Vládca Dionýzios zo Syrakúz (namal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto- rodený okolo roku 360 pred Kristom)
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vydobrej rodiny a slečny veru mohutnej riešil tak, že schoval svoje telo do veže
postavy. Táto jemná bytôstka sa často veľkosti človeka, z ktorej mu vykukotrápila tým, že jej pleť má príliš červe- vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, nepraktické, to verte!
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 rodinách. 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 základe rady tejto ženy vypila každý deň
malý pohárik octu - a prišiel predpo» red
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Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0097

Redakcia:

Pribrali sme a riadne

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-0088
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Keď sa povie mydlo
To najobyčajnejšie, najnevyhnutnejšie, každodenné mydlo. Mydlo a
mydlenie sa. To je základ hygieny
súčasného civilizovaného tvora z
rodu homo sapiens.
V prípade mydla viaceré dochované legendy ako o mieste jeho zrodu hovoria 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 obetovaných zvierat kvapkal do rozpáleného
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes
sa premiešala s pôdou a časom presiakla do blízkeho potoka, kam ženy chodili 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 slova mydlo v najrôznejších jazykoch sveta a je ním dodnes.
Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvodná 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 lojom. Táto receptúra prechádza neskôr
kultúrami Babylončanov, Egypťanov,
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé

známky vedomého mydlárskeho remesla v Európe boli objavené v starovekom Ríme, kde v ruinách Pompejí odkryli mydláreň so zásobami hotových
mydiel. Avšak Rimania používali
mydlo len na pranie alebo čistenie nástrojov.
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 alkalickými soľami na vytvorenie mydlového 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 súvislosť hygieny so zdravím a náboženskou
očistou.
Nuž, mydlo naše každodenné, buď
pochválené!
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Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.
Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.
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02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely - SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»Jawa 05, Jawa 20, 21,
Mustang, Stadion, Jawa 90,
Simson. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
»Predám dom na celoročné
bývanie alebo chalupárčenie 15 km od PN, 23 km
od NmnV, 69 500 eur. Tel.:
0915 621 704
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim po starence z húre
staré sukne, rubáce, rukávce, zástere, vyšívané
konopné plachty, plátno,
blúzky, spodničky, mašle.
A po starečkovi starú motorku aj rozbitú alebo časti
z nej do 500. Tel.: 0904 582
551
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»44. ročný ženatý hľadá
vydatú, na veku nezáleží.
Tel.: 0907 328 041

Predstavitelia ministerstva financií sa
nedávno zúčastnili na mimoriadnom
predsedníctve Únie miest Slovenska,
ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou
témou rokovania bola aktuálna situácia v súvislosti negatívnym dopadom
koronakrízy na príjem samospráv.
Predstavitelia Únie miest Slovenska dostali od ministra financií Eduarda
Hegera prísľub, že štát urobí všetko preto aby samosprávam pomohol vykryť
tohtoročný výpadok podielových daní.
Predbežná dohoda, o ktorej ešte bude
rezort financií so samosprávami rokovať,
hovorí o tom, že štát poskytne samosprávam pôžičky vo výške aké potrebujú, aby
mali taký objem peňazí s ktorým rátali
pred koronakrízou. Samosprávy by mali
mať navyše odložené splácanie pôžičiek
o približne 4 roky.
„Ministerstvo financií si uvedomuje
vážnosť situácie v súvislosti s financovaním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka
vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať
ich mestám a obciam. Bolo by to nerozumné a nezodpovedné zo strany vlády.
Aj samosprávy si musia uvedomiť, že
bremeno, ktoré nám zanecháva koronakríza je na pleciach nás všetkých a
zodpovednosť voči obyvateľom musia

prevziať aj samosprávy. Model ktorý sme
predstavili je zodpovedný. Samosprávy
získajú zdroje, no na druhej strane budú
nútené zamyslieť sa nad tým, aké projekty z nich budú financovať. Neznamená
to, že v obciach sa teraz zastaví život a
rozvoj. Práve naopak. Veríme, že aj tento
krok donúti zmeniť skostnatený systém a
aj samosprávy naskočia na trend, ktorý je
našou prioritou. Správať sa zodpovedne
k peniazom občanov a za každých okolností uplatňovať hodnotu za peniaze aj
na regionálnej úrovni,“ povedal minister
financií Eduard Heger.
Minister financií, ale aj predstavitelia miest zároveň potvrdili svoj záujem
na celkovej reforme financovania samospráv. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané
na výnose z dane z príjmov fyzických
osôb, ktorej výber práve v krízových časoch, ako je tento, výrazne klesá a tým
výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

» red

59-272

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

Že by sa samosprávy dočkali?

0905 746 988

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

Odťahová služba zadarmo

0905 746 988

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

Výročia a udalosti
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista,
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019).

26. júla 1922

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posviacka konventného Kostola sv. Barbory v Žiline pátrov františkánov nitrianskym biskupom Jozefom Vurumom.

27. júla 1834
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INZERCIA

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

63-0005

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

28. júla 1976

Výročia a udalosti

udiala sa najväčšia letecká havária Československých aerolínií – lietadlo Il-18 na
linke Praha – Bratislava po poruche dvoch
motorov a nedokončenom pokuse o pristátie spadlo do jazera Zlaté piesky v Bratislave; zahynulo 76 ľudí a 3 ľudia prežili.

SLUŽBY, BÝVANIE

5

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-0226

piešťansko

PN20-30_strana-

5

zdravie / služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 27. 7.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-54%
3.29

1

49

Hrozno bele
stolové

Supercena
600 g balenie

119

Koktejlové
paradajky
stapcové

5 kg balenie

-43%

(1 kg = 1,98)

3.69

2

09
(1 kg = 0,42)

Konzumné
zemaky skoré

Gambrinus
• svetlé pivo

• varý typ B - prlohové

0,55 l

-36%
0.69

0

44
(1 l = 0,80)

8 x 0,5 l
Mnerálna
voda
• jemne perlivá/
perlivá
2l

1.25

Kofola

0

65
(1 l = 0,33)

-30%

Supercena

0.42*

0

4l

29

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

(1 l = 0,15)

499
(1 l = 1,25)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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-48%

2l

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

100 g

a spracované

7
OD PONDELKA
27. JÚLA

-40%

C H L AD E N É

0.99

0

59

Tavený syr
• �revko

500 g balenie

-40%
2.99

Mleté brav�ové
mäso

1

79

Medové gu�ô�ky

(1 kg = 3,58)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové
gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €

C H L AD E N É

235 g

-30%
5.29*

3

69
(100 g = 1,57)

cena za 1 kg

-26%
2.69

Kurace stehná horé
alebo dolné

1

99

8/16 kusov

-35%

C H L AD E N É

5.69*

3

69

(1 kus =
0,46/0,23)

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy
cena za 100g

1l

-40%

-33%

1.99

• fleta s kožou vcelku

1

19

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Slne�ncový
olej

1

19

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Losos

1.79*

SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE

8

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny
kyseliny močovej

AKCIA

-61%

dziť), ovocie,
• mlieko, mliečne výrobky, syry,
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín
Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľvek v anamnéze, by mali častejšie konzumovať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm,
z mäsa uprednostniť chudé biele druhy.
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyseliny močovej iba raritne.
Kryštáliky kyseliny močovej opísal
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek,
označovaný za otca mikrobiológie. Ochorením trpel Karel IV, Newton, Richelieu,
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelangelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posledných 100 rokov jej hladina v krvi u mnohých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená
hladina spôsobila komplikácie kdekoľvek v organizme.
Vhodné sú všetky rekreačné športy, chôdza,
plávanie,
bicyklovanie
a dosiahnutie normálnej
hmotnosti.

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

3x

V minulom článku sme rozobrali proces Oddlženia, kedy sa fyzická osoba
zbavuje svojich dlhov. V tohto týždňovom článku si rozoberieme obdobný
postup v situáciách keď sa do úpadku
dostane Právnická osoba, teda najmä
obchodná spoločnosť.
Návrh na vyhlásenie konkurzu (ďalej len „Návrh“), podľa zákona č. 7/2005
Z.z., (zákon o konkurze a reštrukturalizácii), môže podať dlžník (štatutár
spoločnosti), veriteľ, likvidátor v prípadoch keď spoločnosť vstúpila do
likvidácie alebo iná osoba ustanovená
zákonom. Návrh sa podáva na všeobecnom 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 starostlivosti mohol dozvedieť o svojom
predlžení. Do predlženia sa spoločnosť
dostane v prípadoch keď má viac ako
jedného veriteľa a hodnota záväzkov
presahuje hodnotu majetku spoločnosti.
Návrh je oprávnený podať aj veriteľ.
V návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene
predpokladať platobnú neschopnosť,
t.j. označiť svoju pohľadávku 30 dní

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

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

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

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

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 dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti
dlžníka, veriteľ zodpovedá dlžníkovi,
ako aj iným osobám za škodu, ktorá
im v súvislosti s účinkami začatia konkurzného konania vznikla. V tomto prípade, však pre veriteľa exituje možnosť
liberácie (zbavenia sa viny), ak preukáže, že pri podávaní návrhu postupoval
v dobrej viere a s odbornou starostlivosťou.
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 náležitosti, podľa toho aký subjekt ich podáva
a taktiež potvrdenie o úhrade preddavku na odmeny a výdavky predbežného
správcu. Suma preddavku je vyhláškou
Ministerstva spravodlivosti určená vo
výške 1. 500 eur.

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseliny 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 vedľajšieho produktu, môže sa v krvi nahromadiť
kyselina močová. Základom každej liečby
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo
dny je nízkopurínová strava – diéta s obmedzením purínov.
Pri dne sú absolútne nevhodné potraviny 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-

Najčítanejšie regionálne noviny
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Viac informácií na tel.:

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

0905 746 988

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

10

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

BILLA Piešťany Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Kaufland Piešťany Mzda: 3,9996 €/h. brutto
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

Výročia a udalosti
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zlatej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

25. júla 1897

Výročia a udalosti
29. júla 1954
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

Výročia a udalosti
v Paríži prvý raz zaznela pieseň La Marseillaise, neskôr francúzska národná hymna

30. júla 1857

Výročia a udalosti
31. júla 1944
zomrel Antoine de Saint-Exupéry, francúzsky pilot a spisovateľ (* 1900)

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN
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piestansko@regionpress.sk

piešťansko

ZAMESTNANIE
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zdravie / služby
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Prijmeme nových zamestnancov
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

33-0008
33-0040
33-0058
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85_0490, I 61- 0185
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NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!

85_0489

�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������

47-064

0800 500 091.

85-0491

����������
�������������������
�����
����

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-111

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

