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

v Rimavskej Sobote

0948 022 519 •  milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Anežka Lörinczová 
maklér

+421 917 887 105
roznava.reality911@gmail.com

Šafárikova 91, Rožňava
sídlo: Krivá 23, Košice   www.relity911.sk

HĽADÁTE alebo PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? KONTAKTUJTE NÁS, SME JEDNOTKA V REGIÓNE
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vykonáva KURZ ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI V ROŽŇAVE

s možnosťou RE-PAS cez ÚPSVaR ZADARMO
Bližšie info o kurze:

tel.: +421 2/222 006 00  •  e-mail: obchod@dug.sk
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

InzeRcIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská
Sobota

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 (28.710 domácností)
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Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.Sklenárstvo MILSKLO s.r.o.
SKLENÁRSKE
PRÁCE
všetkého druhu
kuchynské zásteny, sprchové kú�, kalené sklá,
bezpečnostné sklá, plexisklo, lexan, izolačné
dvojsklá, rámovanie obrazov, zrkadlá na mieru

Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873Gemerská 99, Brzotín, tel. 0903 216 873

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

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

Výročia a udalosti
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Predchádzajúca vláda zanedbala po-
vinnosť urobiť poriadok v prenájmoch 
štátnej pôdy. V roku 2018 Európska 
komisia a Protimonopolný úrad SR 
veľmi zásadným spôsobom upozorni-
li Slovenskú republiku, že štátna pôda 
sa musí prenajímať za trhových pod-
mienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli 
žiadne kroky, aby tento stav zmenili.

„Asi z istých populistických opatrení. 
Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil, 
musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme 
ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve 
z tohto dôvodu dávame trestné oznáme-
nie na neznámeho páchateľa v súvislos-
ti s možným porušením povinnosti pri 
správe cudzieho majetku,“ vyhlásil mi-
nister pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR Ján Mičovský.

SPF spravuje 23percent poľnohos-
podárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom 
trhových cien sú ostatné subjekty. SPF 
doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov 
silne deformovala trh a zvýhodňovala 
nájomcov oproti ostatným poľnohospo-
dárskym subjektom na trhu. „SPF má 
záujem novými cenami nájmu postupne 
odstrániť diskrimináciu a znevýhodne-
nie ostatných subjektov na trhu,“ dodala 
Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka 
Slovenského pozemkového fondu.

Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy 
veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá 
spravodlivé a nediskriminačné rieše-
nia, ktoré budú zasahovať významné 

spektrum poľnohospodárov. „A preto 
môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto 
chvíli k dispozícii na pomoc poľnohos-
podárom 110 mil. eur. Je to 45 mil. z euro-
fondov, ktoré sme už oznámili a na jeho 
prerozdelení pracujeme, a 55 mil. eur zo 
štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých 
dostupných možností v agrorezorte sa 
táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. eur. 
Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.
eur,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň 
2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť 
ďalšie milióny.

Objem peňazí, ktoré pôjdu do eu-
róspkeho poľnohospodárstva, sa má 
oproti pôvodnému návrhu Komisie z 
roku 2018 zvýšiť. To je ďalšia potešiteľná 
správa. Dodatočné prostriedky agrosek-
toru poskytne aj nový plán na obnovu 
ekonomiky EÚ po koronakríze. Do poľ-
nohospodárstva by tak Únia mala naliať 
dodatočných 24 miliárd eur. Väčšina no-
vých peňazí pôjde do projektov financo-
vaných z eurofondov.

Ešte do jesene 110 miliónov eur

» Zdroj: MPaRVSR

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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Skladové vozidlá
Renault

Tel.: +421 918 957 263, e-mail: anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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Registrovaný zhotoviteľ

Mierová 52
982 01 Tornaľa

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Kotly – plynové kondenzačné,
peletové, drevosplyňovacie 

Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia

– podlahové, radiátorové

Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

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
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0907 887 322

INZERCIA

INZERCIA

0907 887 322
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby:  3.augusta 2020 o 10.45 hod.
Predmet dražby:  5 izbový byt s príslušenstvom, byt č.34 
na 2. poschodí, ul. Rovienka 1286/8, 987 01 Poltár
Najnižšie podanie:  29.500 €   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

88
-0
00
9

• pobyt medzi zvieratkami
   minifarmy
• kŕmenie a hladkanie ovečiek,
   zdrobnených králikov
• vozenie detí na poníkoch
• detské ihrisko

minifarmawattani
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2Ponuka 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.

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

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Gambrinus
• svetlé pivo

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola

149

-54%
kg

3.29

Hrozno bele 
stolové

029

-30%

(1 l = 0,15)

2 l

0.42*

Mnerálna
voda
• jemne perlivá/

perlivá

Konzumné
zemaky skoré
• varý typ B - prlohové

209

-43%

(1 kg = 0,42)

5 kg balenie

3.69

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 119

Supercena

(1 kg = 1,98)

600 g balenie

499

Supercena

(1 l = 1,25)

4 l

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

8 x 0,5 l

kgkg

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 27. 7. 
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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. REGIÓN PO – 31/2020

OD PONDELKA
27. JÚLA

119

-40%
cena za 100g

1.99

Losos
• fleta s kožou vcelku

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

369

-35%

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

8/16 kusov

5.69*

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy

059

-40%
100 g

0.99

Tavený syr
• �revko

Medové gu�ô�ky  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové 

gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €
CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNÉÉ

a spracované

179

-40%

(1 kg = 3,58)

500 g balenie

2.99

Mleté brav�ové 
mäso

Kurace stehná horé 
alebo dolné 199

-26%
cena za 1 kg

2.69

369

-30%

(100 g = 1,57)

235 g

5.29*

Slne�ncový 
olej 119

-33%
1 l

1.79*

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.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.
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50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV
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» Hľadám prácu ako opat-
rovateľka seniorov RS a 

okolie. Mám 16 rokov prax. 
0904159374

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Predstavitelia ministerstva financií sa 
nedávno zúčastnili na mimoriadnom 
predsedníctve Únie miest Slovenska, 
ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou 
témou rokovania bola aktuálna situá-
cia v súvislosti negatívnym dopadom 
koronakrízy na príjem samospráv.

Predstavitelia Únie miest Sloven-
ska dostali od ministra financií Eduarda 
Hegera prísľub, že štát urobí všetko pre-
to 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 samosprá-
vam 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 financova-
ním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka 
vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať 
ich mestám a obciam. Bolo by to nero-
zumné a nezodpovedné zo strany vlády. 
Aj samosprávy si musia uvedomiť, že 
bremeno, ktoré nám zanecháva koro-
nakríza 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 projek-
ty 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 okol-
ností uplatňovať hodnotu za peniaze aj 
na regionálnej úrovni,“ povedal minister 
financií Eduard Heger.

Minister financií, ale aj predstavite-
lia miest zároveň potvrdili svoj záujem 
na celkovej reforme financovania samo-
správ. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané 
na výnose z dane z príjmov fyzických 
osôb, ktorej výber práve v krízových ča-
soch, ako je tento, výrazne klesá a tým 
výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.

Že by sa samosprávy dočkali?

» red

0907 887 322

INZERCIA

Vtipy 
týždňa

» - Janko Hraško, vyzeráš 
úžasne.
- To bude tým, že som ge-
neticky modifikovaný.

» Kam nechodí slnko - tam 
chodí vlekár.

» Veľa ľudí si myslí, že 
mám rečovú vadu...ale ja 
si to neml.

» Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

» - Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som ne-
mal dlhy, tak už nemám 
vôbec nič.

» Tešiť sa dá aj z maličkos-
tí. Napríklad z výplaty.

» Keď hlupáci spia, konajú 
spoločensky prospešnú 
prácu.

» Vždy som si myslela, že 
moji susedia sú celkom 
milí ľudia, ale potom si dali 
heslo na wi-fi.

» redakcia
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Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..
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ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

oblastné zastúpenie pre východný región

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%

47
-0

64

85
_0

49
0,

  I
  6

1-
 0

18
5

NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY 
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Prijmeme nových zamestnancov Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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091091.
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Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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firmou      
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�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������

MONTÉR�����������
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