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Starší ľudia majú vo svojej pamäti po-
vinné nosenie „legitimácie“. Aj keď v 
súčasnosti takáto zákonná povinnosť 
neexistuje, určite ste natrafili na úrad-
níka alebo policajta, ktorý ju od Vás 
vyžadoval.

 Ako môžete preukázať svoju totož-
nosť? 
Preukázať totožnosť môžete aj inými do-
kladmi, napr. kartičkou poistenca, vodič-
ským preukazom či pasom. Zákon rov-
nako nevylučuje, aby ste svoju totožnosť 
preukázali ústne, teda uvedením svojho 
mena a priezviska, dátumu narodenia, ad-
resy trvalého pobytu. Policajt je povinný 
posudzovať hodnovernosť preukázania to-
tožnosti objektívne, nie na základe  svojich 
subjektívnych pocitov. Zároveň môže tieto 
údaje overiť za pomoci registra evidencie 
obyvateľov.

Môžem dostať pokutu, pokiaľ ne-
mám pri sebe občiansky preukaz?   
Kvôli tomu, že u seba nemáte doklad to-
tožnosti, nemôžete dostať pokutu, ale vo 
výnimočnom prípade môžete za určitých 
okolností stráviť čas na policajnej stanici.

Tu chcem zdôrazniť, že tento scenár 
nemôže nastať automaticky, ale iba v prí-
pade, že si policajt nie je istý pravosťou 
uvedených údajov. K tejto možnosti môže 
policajt pristúpiť až po vyčerpaní všet-

kých možností, do ktorých patrí aj  ústna 
legitimácia. Rovnako treba pripomenúť, 
že na legitimovanie musí existovať zá-
konný dôvod, za ktorý nemožno pova-
žovať tzn. „námatkovú kontrolu“.

Záverom chcem ešte dodať, že pred-
vedenie osoby len preto, že nemá pri sebe 
občiansky preukaz, je možné označiť ako 
nezákonný zásah policajta do Ústavou 
garantovaných práv, akými sú osobná 
sloboda (čl. 17 Ústavy Slovenskej repub-
liky) a práva na osobnú slobodu a bez-
pečnosť (čl. 5 Európskeho dohovoru).

 Ak sa Vám článok páčil a potrebujete 
poradiť aj v inej oblasti, využite bezplatné 
právne poradenstvo Advokátskej kancelá-
rie CIMMERMANN, ktoré sa koná každú 
druhú stredu v mesiaci, v čase od 15:00 
- 16:00 v Zla-
tých Morav-
ciach.

M i e s t o : 
Obradná sála 
M i g g a z i h o 
kaštieľ (MSKS 
Zlaté Moravce)

» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce 8
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Právne okienko: 
Musím nosiť občiansky preukaz?

PMMONT s.r.o. 

T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

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

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - 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

OHRIEVAČ

80l - 105,90€80l - 110,90€

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA
na ponorné

čerpadlá

AKCIAAKCIA
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment

cena:
od 51,90€od 51,90€
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214

www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING  7
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Zákazkové šitie, výroba
a oprava odevov
šitie bytových doplnkov
patchwork
výroba háčkovaných
bytových doplnkov a
hračiek

Župná 51, 953 01 Zlaté
Moravce (vchod od tržnice
za kozárovským stánkom)

Ručná práca,
perfektná kvalita,
rýchle dodanie!

0907 746 790

 

FB: LeMon krajčírsky salón 8
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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 8
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.3



ZM20-33 strana- 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

8
0
12
0
0
12
9

Ponúkame 
výkopové, búracie, 

zemné práce 
s výkonným minibágrom.

0908 729 455
0908 724 626Obhlia

dka zd
arma!

Obhlia
dka zd

arma!

Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia

NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY
• pozinkované
• poplastované
• oborové pletivá
• brány 1 a 2 krídlové

• RÚRE, PLECHY, JOKLE
• NOSNÍKY: U, I, H
• TYČE: - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME

K VÁM DOMOV

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

• betónová oceľ a zvarované siete
• kované polotovary na výrobu brán a zábradlí
• elektrické motory na krídlové a posuvné brány
• ťahokovy, dierované plechy, pozinkované rošty
• zámočnícke práce a výroba oceľových konštrukcií

Továrenská 3687/68 B
Zlaté Moravce
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

255€

0911 041 654 Cena platí do 31.10.2020

415€

275€

460€

DREVO
EXPRESS
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Neviete čo so stavebným
odpadom - betóny, zemina?

 
Naša firma Vám zabezpečí 

naloženie a odvoz za
výhodných podmienok.

 
Kontakt: 0911  285 291 8

0
12
0
0
0
6
6

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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Elektroinštalačné práce
Elektrické prípojky
Certifikované revízie
Bleskozvody
Montážna plošiny MP -
13, 16 27
Opiľovanie porastov
Zemné práce

Firma ROTESAT 

Vám ponúka:

0915 550 737 

0908 710 503 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

8
0
12
0
0
0
0
1

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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PREDAJ DVERÍ
• Fólia • CPL laminát
• obložky + montáž

(aj do zalievyných zárubní)
• dodanie dverí + obložky

do 3 dní
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Ak spĺňate podmienky, potom si pre-
čítajte nasledujúce informácie. Možno 
zmeníte názor na obnovu štruktúry vá-
šho firemného či obecného autoparku.

Počet elektronabíjačiek na Slovensku 
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši. 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási 
druhé kolo výzvy na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabí-
jacích staníc. Na tieto dotácie je vyčle-
nených 650-tisíc eur. O podporu môžu 
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj pod-
nikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov 
aj projekty, na ktoré bude možné získať 
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu 
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k 
razantnejšiemu budovaniu infraštruktú-
ry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je 
možný,” zdôraznil vicepremiér a minister 
hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa 
rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko 
patriť medzi lídrov v automobilovom prie-
mysle, musí sledovať a podporovať trendy 
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektro-
mobility, ako aj v prípade vodíkovej mo-
bility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,” 
dodal minister.

Výzva s presnými podmienkami pod-

pory je zverejnená webovej stránke MH 
SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/
qHb44BUX.pdf. Zverejnená bude aj na 
webovej stránke Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá celú výzvu 
administruje. „Prihlásiť sa do nej bude 
možné od 2. septembra do 30. novembra,” 
vysvetlil štátny tajomník rezortu hospo-
dárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95 percent sumy 
potrebnej na svoj projekt, 5 percent musia 
byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu 
získať dotáciu vo výške 50 percent. Mini-
málna výška dotácie je stanovená na 2 500 
eur. V závislosti od projektu môže samo-
správa získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Potrebujete dotáciu 
na elektronabíjačku?

» red
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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 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
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
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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
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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

Dostali ste už niekedy e-mail, SMS, 
telefonát od zdanlivo hodnovernej 
osoby alebo finančnej inštitúcie (na-
príklad banky, poisťovne či investičnej 
spoločnosti)?

Žiadali vás, aby ste zadali svoje osobné 
údaje ako napríklad číslo vášho bankové-
ho účtu, PIN kód, heslo alebo akýkoľvek 
iný citlivý osobný údaj? Prípadne vás žia-
dali, aby ste uhradili vopred platby alebo 
poplatky? S najväčšou pravdepodobnos-
ťou išlo o scam, čiže podvod.

Na čo si dávať pozor?
E-mail alebo SMS môže vyzerať hodno-

verne, ale pri bližšom pohľade má podo-
zrivé znaky, ako napríklad neznáme, čud-
né meno, adresa odosielateľa, obsahuje 
gramatické a štylistické chyby. Cez email 
Vás môžu žiadať, aby ste klikli na odkaz 
na internetovú stránku. Môžete tak byť 
presmerovaní na podvodnú internetovú 
stránku, ktorá pod zámienkou napríklad 
aktualizácie on-line bankovníctva poža-
duje zadanie vašich prihlasovacích úda-
jov do interbankingu.

Internetová stránka môže vyzerať hod-
noverne, ale pozorný používateľ zistí, že 
neobsahuje bezpečnostné znaky:
• piktogram zeleného zámku na začiatku 
riadku s internetovou adresou,
• označenie https,
• je graficky nedokonalá,

• pôsobí ako zle načítaná,
• obsahuje gramatické chyby.

Ako funguje scam?
Ak zadáte požadované osobné údaje, 

ako sú napríklad číslo bankového účtu, 
používateľské meno a heslo, môžu byť 
zneužité tak, že vám odcudzia peňažné 
prostriedky z vášho účtu alebo platobnej 
karty.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou scamu?
Bezodkladne to oznámte Vašej finanč-

nej inštitúcii. Obráťte sa aj na políciu, kto-
rá je najbližšie vášmu bydlisku. Oznámte 
to NBS, ktorá preverí, či ide o podvod a prí-
padne zverejní varovanie. Pomôžete tým 
ostatným spotrebiteľom.

Národná banka varuje 
pred podvodníkmi

» Zdroj: NBS

Exotická mačka za takmer šestnásť 
tisíc eur? Málo? Najnovšie plemeno 
sa predáva až za celých osemdesiat-
päť. Samozrejme, v tisícoch eur. 

Túto domácu šelmičku si nemôže 
dovoliť hocikto. Savannah alebo mač-
ka savanová je jednou z najdrahších 
a najexotickejších mačiek na svete a 
zároveň je najväčšou domácou mač-
kou. Teda, bola, kým neprišila Ashera. 
Tá dorastá do veľkosti jedného metra. 
Taký Justin Bieber vlastní hneď dve - 
Sushi a Tunu. Je skromný, ide predsa 
“iba”o plemeno Savannah. Zriadil im 
vlastný profil na sociálnej sieti. A na-
štval ochranárov.

Mačky Savannah (Savana) sú ma-
jestátne mačky, dôležito a pomaly sa 
promenádujú a priťahujú pozornosť 
svojou bodkovanou kožušinou a štíh-
lym telom. Pochádzajú zo špeciálneho 
plemena, sú výsledkom kríženia do-
mácej mačky a africkej divokej mačky. 
Obidve Bieberove mačky Savannah 
zvýšili dopyt po charakteristických fa-
rebných a najmä drahých zvieratách aj 
v Nemecku. A problémy rastú. 

Nie sú to totiž “normálne” domáce 
zvieratá. Sú divoké, pochádzajú z divo-
činy a sú asi trikrát väčšie ako mačka 
domáca. Bez problémov utrhnú z kura-
ťa stehno a prehryznú ho ako pes. Ak-
tivisti za práva zvierat vnímajú trend 
chovuy týchto mačiek v laických pod-
mienkach ako veľmi problematický. 

Mimochodom, u nás sú hitom inzert-
ných portálov. Mačky Savannah prvej 
generácie vážili viac ako desať kilogra-
mov a dosahujú výšku v ramenách až 
45 centimetrov. To z nich robilo (až do-
nedávna) jedno z najväčších domácich 
plemien mačiek s primerane vysokými 
požiadavkami na chov.

Najväčšia je však Ashera. Cena? 
Maličkosť - od 60 tisíc do 85 tisíc eur. 
Ashera je tiež kríženec africkej divo-
kej mačky, ale s leopardom a domácou 
mačkou. Je veľmi inteligentná, láskavá 
a oddaná. Odborníci však vyjadrujú 
pochybnosti o autenticite plemena 
Ashera, myslia si, že ide iba o chov-
né mutácie našej známej Savannah. 
Lenže štvornásobne drahšie. Ak však 
chcete doma leoparda, Ashera mačka 
je správna voľba (alebo aj nie ...). V do-
spelosti vyrastie až do jedného metra. 

Mačky, ktoré už nie sú mačky

» ib  Foto: Ashera

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.
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Objavte opäť radosti každodenného 
života s fixnými protézami

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV 
V KAŽDOM VEKU

Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk

3
3
-0
0
5
8

 

Redakcia 
ZLATOMORAVSKO

je na novej adrese: 

Pozor zmena!!!

Damborského 10, Nitra

0910 455 919

0910 851 307

 

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

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

Ponúka

ROZVOZ

Zabezpeč
ímekrmivo pre nosnice,

rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starý traktor aj 
pásak Bolgar - Zetor 2023 
Zetor 15, Zetor 25, Super 50 , 
3011, Slavia, Svoboda, staré 
auto. 0908 146 946
» Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam na prenájom 3 
izbový byt v Topolčiankach, 
parkovacie miesto, tiché 
prostredie. Byt je zariadený, 
nájomné vrátane energií 
390/mesiac. 0917 632 214

domy/predaj 5
» Predám 3iz. dom Brusno 
Kúpele. Platba v hotovosti. 
0915 809 855

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť 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 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim asi 5 rokov starý 
smartphone zachovalý. 
SMS. 0910 277 732

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» RÁD SA ZOZNÁMIM SO 
ŽENOU OKOLO 60 ROKOV Z 
OKOLIA ZLATÝCH MORAVIEC 
ALEBO TOPOLČIANOK ŠPOR-
TOVÉHO TYPU SO ZMYSLOM 
PRE PRÍRODU A HUMOR. 0915 
427 955
» 44. ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží., 
0907 328 041

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane  4.

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    

Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red
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17. augusta 1916
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalosti

Máme malú krajinu, ale je rozdelená 
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto ná-
roda, ktorý vďaka svojej nesvornosti 
často trpel pod panstvom iných náro-
dov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov. 

Je dobré mať rôzne názory, disku-
tovať a hádať sa. Cieľom by však mala 
byť dohoda a spoločný postup pre celú 
krajinu. Celá naša história je príkladom 
rozhádaných a proti sebe bojujúcich 
skupín a osobností. Malý národ sa tak 
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa 
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné 
korporácie a obchodné reťazce, ale nena-
učili sme sa ešte nakupovať potraviny od 
slovenských farmárov a spolupracovať 
so slovenskými podnikateľmi. Aj v poli-
tike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný 
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným 
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi 
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dob-
ro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie 
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. 
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli 
by sme byť viac dobroprajní, viac sa 
počúvať a rešpektovať názor druhého, 
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme ob-
darení schopnosťou hľadať na druhých 
namiesto talentov a darov chyby a ne-
dostatky . Zároveň sme precitlivení na 

spätné väzby a kritiku k sebe samému. 
Škodíme si tým.

Každý človek je iný a vidí svet iným 
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa 
na svet očami druhého nás môže spojiť k 
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvo-
ju, boje spôsobujú rozklad. 

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi 
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek 
mnohým náboženským aj kultúrnym 
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a 
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás 
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj 
na Slovensku chýba spoločný projekt a 
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba 
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúča-
tá. V politike vidieť často malých ľudí s 
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si 
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli 
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že 
viac vzniká zo služby 
a spolupráce. Vzorec 
súperenia je 1 - 1 = 0. 
Vzorec synergie je 1 
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100. 
Nesvornosť je stagná-
cia, v svornosti je 
progres. 

Nesvornosť

» Ján Košturiak
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ
OMIETKY • STIERKY
DLAŽBY • OBKLADY
MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU

SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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 40%

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR

ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk
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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.
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16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

Výročia a udalosti

Prijatím novej právnej úpravy v spo-
rovom konaní (CSP - Civilný sporový 
poriadok) došlo k zániku právneho 
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s 
určitým ekvivalentom resp. náhradou 
sa  v civilnom konaní stretávame s poj-
mami zabezpečovacie resp., neodklad-
né opatrenie.

Zabezpečovacím opatrením súd zria-
di záložné právo na veciach, právach alebo 
na iných majetkových hodnotách dlžníka 
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude 
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na 
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie 
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za-
bezpečovacie opatrenie možno nariadiť 
len na základe  návrh adresovanému prí-
slušnému okresnému súdu. Návrh okrem 
všeobecných náležitostí musí obsahovať 
vymedzenie predmetu záložného práva, 
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro-
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču-
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému 
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd 
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia 
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti, 
že výkonu záložného práva predchádza 
právoplatné rozhodnutie súdu o  priznaní 
pohľadávky.  K  skončeniu zabezpečova-
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spô-
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času, 

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú) 
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú, 
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie 
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky). 

V situácii, keď sa nám želaný stav nepo-
darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia ako 
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k  zabez-
pečovaciemu. Súd  v takom prípade nariadi 
neodkladné opatrenie iba za predpokladu, 
že účel nebolo možne dosiahnuť inak. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, za-
bezpečovacie opatrenie súd nariadi v prí-
pade obavy, že exekúcia bude ohrozená, 
z rovnakého dôvodu súd nariadi neod-
kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie 
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné 
bezodkladne upraviť pomery medzi stra-
nami. S ohľadom na  subsidiárnu povahu 
neodkladného opatrenia vo vzťahu k za-
bezpečovaciemu opatreniu by mal navr-
hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť sku-
točnosti, na základe ktorých preukáže, že 
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím 
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká 
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako za-
bezpečovacie opatrenie.

Zabezpečovacie a neodkladné 
opatrenia podľa CSP

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

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

SLUŽBY

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

na TPP - dlhodobo v NR, práca v 
sede na 3 zmeny.  

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

ZAMESTNANIE
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10

4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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KŠX-Delta príjme 
�����������������:
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Základná mzda: 
������������������������

Miesto práce: ������������
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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Stavebná Stavebná 
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prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
Tel.: 0009099118/4/41313558282, 099 0 044/0 888111  441118888,, 

Mail: iinfo@go@gsskssro.o.sk

PLAT: 6 EUR/HOD. 

PODMIENKA: ��������

�������������

PLAPL TT 6 E6 UR/HODD

POMOCNÉHO POOOMMMMMOOOOOCCCCCCCNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉHHHHHOOOOO 
ROBOTNÍKARRRRROOOOOOOOBBBBBBBOOOOOOOTTTTTNNNNÍÍÍÍÍKKKKKAAAAAA
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