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Týždenne do 41 340 domácností

Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky svoj národ, svoju vlasť v mene služby šiaide o udobrenie sa, o podanie rúk, o lenému fúzatému maliarovi izieb?
odstránenie rozporov. Myšlienka na
Nie, doba takéhoto zmierenia nezmierenie s tým, s čím sa možno zmie- nastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
riť, ako také nie je zlá.
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie- čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudrenie s nezmieriteľným nabáda zákono- skosti a civilizovanosti.
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdoJe smutné, že nevydesí ani tak pokribím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť kovanie adorantov krajnej pravice (eufesilný návrh!
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku
Často v duchu vediem rozhovory SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrso svojim starým otcom. V duchu preto, dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v riskovanie straty tváre národa, riskovajedenástich koncentračných táboroch v nie opľutia morálky ako takej.
období rokov, o ktorých padol návrh, že
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúby sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo- rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta- fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
lo. Napríklad zápisky z koncentračného vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pretábora. A v nich trebárs vety, v ktorých šli - museli práve kvôli fašistom
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých a ich podržtaškám prejsť cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia- moji predkovia, mám. A zaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno chovám si ju, kým budem!
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
Dodatočne - vzdávam
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
hold hrdinom - aj a najZmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti- mä a preto - hrdinom
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah- SNP!
S úctou
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

stredisko

DREVOVÝROBA

Priemyselná č.14, Prievidza,
kontakt: 0915 995 785
Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

131200276

0910 598 927
47-111

T: 0905 702 189

štiepaný buk - odrezky dub
131200257

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

13 120 0348

ponúka stavebné rezivo:
• Hranoly • Fošne
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa
projektovej dokumentácie
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PRIEVIDZSKO Kedy majú rodičia nárok

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

131200007

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

E+G STAV s.r.o.

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

Dobrá vec sa podarila, Prievidza bude mať
viac autobusových spojov s krajským mestom
Veľkou nevýhodou okresu Prievidza je žalostná dopravná
infraštruktúra v celom regióne. Preto som veľmi rád, že sa
na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja podarilo presadiť posilnenie autobusového spojenia medzi Trenčínom
a Prievidzou. Uvedené rozhodnutie aspoň z časti eliminuje
nedostatky v doprave, ktoré musíme ako obyvatelia hornej
Nitry dlhodobo znášať.
Posilnenú autobusovú dopravu medzi Prievidzou a Trenčínom požadoval aj strategický dokument z oblasti dopravy
- Plán dopravnej obslužnosti TSK.
Pridané autobusové spoje budú premávať od 1. septembra
v nasledovných časoch:
Ø Prievidza smer Trenčín - 4:35, 14:55, 15:40
Ø Trenčín smer Prievidza - 7:10, 13:00, 18:45
Som presvedčený, že posilnená autobusová doprava vytvorí podmienky pre pravidelnú fluktuáciu ľudí medzi mestskými a administratívnymi centrami nášho regiónu. To v
konečnom dôsledku môže pomôcť rastu zamestnanosti.
Verím, že lepšie autobusové spojenie môžu oceniť aj študenti, ktorí navštevujú školy v našom krajskom meste
Trenčín.
Ako poslanec Trenčianskeho kraja
budem apelovať aj na zavedenie
časových lístkov v prímestskej
autobusovej doprave.

Výročia a udalosti
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných územiach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

6. september 1941
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Západné Slovensko
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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK
Svoje otázky smerujte
na michaldureje@gmail.com

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Stredné Slovensko
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

SPOJOVACÍ
MATERIÁL

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

0911 603 543

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

ULICA PUŠKINOVA 1A

(ČIERNE MESTO), PRIEVIDZA

www.wami.sk

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

13 120 0357

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Košovská 11B, Prievidza

131200009

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

131200003

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

Iná situácia pri starostlivosti bude
v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Nakoľko dochádzka do
predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí
budú až do prípadnej zmeny zákona
o sociálnom poistení uplatňované
také postupy ako doteraz, t. j. nárok
na pandemické OČR budú mať jednak
oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá
V prípade detí, ktoré sú školopovin- bola uzatvorená a jednak aj oprávnené
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže osoby, ktorých dieťa nenavštevuje maod septembra svojvoľne nechať dieťa terskú školu pre obavu z koronavírusu.
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko
U detí, ktoré ešte nenavštevujú maby tým porušil školský zákon. Režim terskú školu a u blízkych príbuzných,
prerušenia vyučovania v triedach škôl, ktorým je poskytovaná starostlivosť
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. v zariadeniach sociálnych služieb zo9. 2020 nanovo upraví pripravované stáva situácia nezmenená, t. j nárok
rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické OČR budú mať oprávna pandemické OČR preto budú mať nené osoby naďalej aj v prípade, ak sa
iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho
starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri príbuzného do zariadenia z obavy pred
deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdra- koronavírusom.
votným stavom), ktorých trieda bola
Sociálna poisťovňa vychádza z inuzatvorená riaditeľom školy v súlade s formácií, ktoré sú jej známe, v prípade
pripravovaným rozhodnutím ministra zmeny situácie bude verejnosť inforškolstva. Ak však rodič dieťaťa bude movať. Dovtedy je vhodné postupovať
ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, podľa týchto odporúčaní.
t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho
zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu
preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj
od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR.
» Zdroj: SP

V súvislosti s príchodom septembra
a aktuálnou pandemickouj situáciou chcú rodičia vedieť, ako majú
postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či
môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke
alebo škole nakazí.

13 120 0381

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

na OČR po 1. septembri?

131200010

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk
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13 120 0058

Redakcia:

služby, domácnosť, relax
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www.zaluzie-hudec.sk

13 120 0324

0905 492 435

131200054

prievidzsko

www.princestav.sk

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

13 120 0282

Chcete

721200109

PALIVOVÉ DREVO

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• OMY N
• ROZUMNÉ CENY
• DOVOZ ŠTRKOV

CHALMOVÁ
TO PRAVÉ MIESTO PRE RELAX
VONKAJŠIE BAZÉNY

FÍNSKA SAUNA

KRYTÉ BAZÉNY

AUTOKEMPING

SLNEČNÍKY A LEHÁTKA

MA

ÚTULNÉ CHATKY

KUCHYŇA A BAR
FITNESS
ATRAKCIE PRE DETI

AR

Využite možnosť aktívneho odpočinku a pokojného relaxu aj v septembri. | Teplota
vody vonkajších bazénov 27 – 28 °C a krytých bazénov 30 – 38 °C. | Otváracie hodiny
letnej sezóny 2020 nájdete na www.chalmova.sk a platia do 13. septembra 2020.
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13 120 0367

ZD

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim traktor Zetor alebo
UNC v akomkoľvek stave. T:
0908 853 714
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.
T: 0908 205 521
» Starý pionier Mustang,
Simson, Jawa 90 . Kúpim tieto
motorky. T:0915 215 406
03 BYTY /3predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
» Dám do prenájmu prerobený 2-izbový byt v Novákoch.
T: 0905 402 059
» Od 1.10.2020 ponúkam do
prenájmu 4-izb. byt kompletne zariadený v Žiari nad Hronom. T: 0907 877 860
05 DOMY / 5predaj
domy/predaj
06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Dám do prenájmu garáž v
rodinnom dome na Riečnej
ul. 50€. T: 0915 440 692

Informácie pre študentov - siroty
Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne
oznamovacie, ani iné povinnosti.
Informáciu o tom, že naďalej
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne
ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu cez elektronický informačný
systém. Výnimkou sú študenti škôl,
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu
školstva (ide napríklad o školy patriace
do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti – siroty, ktorí študujú v
zahraničí. Študenti však môžu vo vlastnom záujme z dôvodu skoršieho vyplatenia dávky naďalej toto potvrdenie o
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.
Iná situácia je, ak študent štúdium
v lete prerušil. Takýto študent prestáva
byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na
výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa obnoví
opäť až po začatí štúdia, po predložení
žiadosti o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch
Sociálna posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia končí nárok na výplatu
sirotského dôchodku.
Ak študent ukončil bakalárske
štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termín ukončenia štúdia je aj
termín bakalárskej skúšky. Následne po
začiatku magisterského štúdia predloží
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.
Ku koncu júna 2020 vyplácala Sociálna poisťovňa celkovo 20 093 sirotských dôchodkov s priemernou výškou
140,16 eur.

» red zdroj: SP
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Novozaložená spoločnosť
vyrábajúca atypický nábytok

prijme do svojho tímu
3 stolárov a 1 lakýrnika.
Benefity: možnosť ubytovania,
stravovanie na prevádzke,
slušné fin. ohodnotenie od 800€ netto + odmeny.
Miesto výkonu práce: Prievidza. Nástup: ihneď.

Kontakt: 0949 167 880

13 120 0376

Občianska
riadková
inzercia

škola / zamestnanie, služby

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

08 STAVBA
stavba
8

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

12 DEŤOM
deťom
12

Ponuka
práce
Práca v Rakúsku
na rakúsku PZ! Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.
Mzda podľa pozície
od 12,50€/h.+ diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.

13 RÔZNE / 13predaj
rôzne/predaj
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim starý, funkčný stroj
na výrobu vianočných oplátok T: 0911 339 297
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá priateľa na zoznámenie. T: 0940
642 703

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

781200181

» Kúpim akordeón, heligónku, husle. T: 0915 876 860

85_0596

4

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.

75-11

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.
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domácnosť, služby

prievidzsko

Pripomienky môžete písať na:
taxitaxiredcars@gmail.com, alebo na: --

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
131200016

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU
Pravenec 411

tel.: 0907 787 089

Polohovacia opierka

www.zarpa.sk

Roh - pohodlné sedenie

Polohovacie operadlo

PRAVNO-M26-MOD1/
POLOH-3BF195/PO-3/-R100/
PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26
ROZMER:

166/383/258 cm

s inz

Akcia platí do 30.9.2020

Partner
Wüstenrot

Spanie 128/285
Úložný priestor

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava =

1.760 €
2.690 €

13 120 0160

zľava
-2erá0%
tom

Výročia a udalosti
zomrel Antonín Baťa starší, český podnikateľ (* 1844)

5. septembra 1905

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

PD20-36 strana-

5

131200036

2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
+0,50€
4,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
2,00 €
11,00 €
6,00 €
17,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
9,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

13 120 0343

1 jazda v Prievidzi
Okrajová časť
RS Centrum
Letisko PD/Brose
Bojnice
Sever, Piesky - Bojnice
Necpaly- Bojnice
Bojnice časť Dubnica
RS Púšť/Vlčie Kúty
Záhradkárska oblasť
Merkury Market
Cigl. cesta
Lehôtka / Hradec
Vyhliadka Bojnice
Salaš Víglaš
Pacho
Hlboké
Plážové kúpalisko
Bystričany
Cigeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka N. Ves
Diviaky N.Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

13 120 0317

CENNÍK PLATNÝ OD: 01.06.2020

12,00 €
6,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
12,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
3,00 €
13,00 €
8,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
14,00 €
10,00 €
6,50 €
5,50 €
6,50 €
17,00 €
7,50 €
4,50 €
11,00 €
7,00 €
13,00 €
10,00 €
17,00 €
5,50 €
10,00 €

721200005

0908 30 20 10

Horné Vestenice
Chrenovec
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitr. Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Radobica
Ráztočno
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

5

spomíname, gastro, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

„Už nepočuť ockov a starkého hlas,
už viac nepríde medzi nás,
deti a vnúčatá si nepohladí a nepovie:
Moji drahí, mám vás veľmi rád.“

Dňa 4.9.2020 si pripomíname 25. výročie,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec

Michal Matejovič

09-36

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

13 120 0370

z Lehoty pod Vtáčnikom.

Dňa 26.8.2020 sme si pripomenuli
1. smutné výročie,
čo nás navždy opustil

Ing. Daniel Leitman
z Kanianky.

721200149

S láskou spomína smútiaca rodina.

13 120 0372

6
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Obchod s koženou
galantériou

v Prievidzi
otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termínoch:
14.09. – 16.10.2020
12.11. – 15.12.2020

OD PRIOR Prievidza

(1. poschodie vedľa Knihy)

Cena za 226 hodinový kurz je od 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

PRI PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
ZÍSKAVATE 20% ZĽAVU
NA CELÝ NÁKUP
*nevzťahuje sa na už zľavnený tovar

131200156

131200012

0905 402 526

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

13 120 0346

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

721200010

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

v ponuke široký sortiment peňaženiek,
opaskov, kabeliek, cestovných kufrov...
13 120 0368

prievidzsko

PONÚKAM STAVEBNÉ
PRÁCE

T: 0907 529 743

Objednajte si
z bezpečia domova.

PD20-36 strana-

0948 300 988
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61-0222

STROJOVÉ
POTERY

131200008

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 120 0369

* rekonštrukcia jadier *
* vnútorné omietky * sadrokartón *
* obklady * dlažby * zámkové dlažby *
* maliarske práce * plávajúce podlahy *

služby, gastro
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OD NEDELE 6. 9.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOS OU,
KVALITOU A CENOU
Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

kg

-40%

kg

-37%

2.49

1

49

1.59

0

99

Hrozno biele

• ve�ké sladké bobule

Chery
paradajky
stapcové
500 g balenie

-37%
1.59

0

99

Supercena
Petžlen

500 g balenie

0

89

(1 kg = 1,98)

(1 kg = 1,78)

Hrušky Williams
• nový zber

kg

-45%
1.99

1

09
Slne�nicový olej

0,55 l

-36%

8 x 100 g = 800 g

-42%

0.69

Staropramen
Smíchov

0

44
(1 l = 0,80)

3.49

C H L AD E N É

1

99

Actmel

• rôzne druhy

(1 kg = 2,49)

1l

-33%
1.79*

1

19

PD20-36 strana-
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 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.

interiér

prievidzsko

9
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

Kuracie
prsné
rezne

C H L AD E N É

DO SOBOTY
6. – 12. SEPTEMBRA

cena za 1 kg

-38%
5.39

3

29

Supercena

C H L AD E N É

Mleté äso ix
XXL

Sädný
ních
Radler

Goral Vodka
Master

Supercena

(1 l = 0,89)

0,7 l

-25%

100 kusov

0,55 l

0

3

69

40 %
alkoholu

• rôzne druhy

49

1 000 g balenie

+ osviežova�
Tablety
do uýva�ky
radu

13.49*

balenie

9

9

99

99

(1 kus = 0,10)

(1 l = 14,27)

42 praní

-45%
15.99

Krmivo
pre psy

8

79
(1 kg = 0,88)

Persil
Duo-caps
• rôzne druhy

42 kusov

-42%
13.99*

7

0,7 l

52 %
alkoholu

99

Tatanský
�aj

(1 kus/1 pranie
= 0,19)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Supercena

16

99
(1 l = 24,27)

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

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 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.

PD20-36 strana-
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33-0063

10 kg

+ dar�ek
2 poháre

právnik radí / služby, domácnosť
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Zbraňová amnestia

Podstata Amnestie spočíva v zániku
trestnosti nedovoleného ozbrojovania
osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo.
Amnestia má veľký význam pre osoby,
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájdenie zbrane z II. svetovej vojny pri výkopových prácach). Ak by sa v takomto
prípade zbraň odovzdala policajnému
útvaru mimo zbraňovej amnestie, osoba by sa dopustila podľa § 294 Trestného zákona Trestného činu Nedovoleného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest
odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť
osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa
zákona o strelných zbraniach a strelive na držanie zbrane, aby si takúto
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s
predmetnou zbraňou podľa odborného
vyjadrenia špecializovaného útvaru
ministerstva vnútra nebol spáchaný

Prijmem
dôchodcu

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za
podmienky, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin previesť vlastníctvo
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

na pozíciu predavač
na čerpacej stanici

T: 0905 315 074
0915 952 301

Z histórie treba poznamenať, že inštitút Amnestie bol prvýkrát zavedený
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy došlo k odovzdaniu 3463 kusov nelegálne
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvoma neskoršími amnestiami sa podarilo
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov
zbraní a 82 010 streliva.
75-11

Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a
strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navrhuje v poradí
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej
len ako „Amnestia“) na území samostatného Slovenska. V prípade vyššie schváleného návrhu by amnestia
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30.
apríla 2021.

13 120 0365

10

Medzi odovzdanými zbraňami sa
objavila aj puška Winchester Model
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná
pre cárske Rusko, v hodnote približne 3000€, alebo legendárna puška
Sharps, ktorá bola používaná v časoch
americkej občianskej vojny tzv. Sever
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého
západu“.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Výročia a udalosti
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

47-029

8.september 1504

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PD20-36 strana-
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63-0045

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

interiér

prievidzsko
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interiér - exteriér - dekorácie

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

PODLAHY

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD20-36 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

11

13 120 0382

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

Najčítanejšie regionálne noviny

43-0153

46-0192

ekookienko / domácnosť, služby

801200035
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prievidzsko

zamestnanie
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14

PD20-36 strana-

14

prievidzsko

mesto prievidza
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Zimný štadión s novým osvetlením
Technické služby ako správca zimného štadióna v Prievidzi vyriešili ďalší problém tohto športoviska. Investovali do rekonštrukcie osvetlenia ľadovej plochy.
Z dôvodu poruchovosti a vysokej spotreby elektrickej
energie pôvodného osvetlenia ľadovej plochy zimného
štadióna vznikla potreba jeho rekonštrukcie. Práce z
časti realizovali a v plnej miere zo svojho rozpočtu financovali Technické služby mesta Prievidza.

Práce na rekonštrukcii osvetlenia ľadovej plochy na
zimnom štadióne začali v apríli tohto roka demontážou
starých svietidiel a ukončené boli v júni. Sfinalizované
dielo bolo následne odsúhlasené odbornými inštitúciami. Celkové náklady predstavujú sumu vyše 46 000 eur.

Nové osvetlenie je úsporné
Pôvodné osvetlenie ľadovej plochy bolo zabezpečované pomocou 350 svietidiel so svetelným príkonom 37,1
kW. Rekonštrukciou osvetlenia sa celkový počet svietidiel znížil na 90 kusov s celkovým príkonom 17,1 kW.
Na osvetlenie ľadovej plochy boli použité LED svietidlá
s DALI reguláciou, ktorá umožňuje regulovať intenzitu
osvetlenia v štyroch úrovniach, a to od úrovne 750 lx po
úroveň osvetlenia 100 lx. Výmena osvetlenia môže predstavovať úsporu elektrickej energie ročne vyše 46%.

Prievidza bude mať viac spojov s krajským mestom
Trenčianska župa, ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme, pridáva nové autobusové spojenia
medzi hornonitrianskym regiónom a Trenčínom.
Autobusom sa z do krajského mesta dostavíte za hodinu a 20 minút.

Cestujúci sa tak rýchlo a pohodlne dostanú do práce i
z práce, naviac, ekologickejšou dopravou. „Veríme, že
život v regióne sa tak stane o niečo jednoduchší a ubudnúť by mohlo aj pár osobných áut z preplnených ciest,“
vyzdvihol pozitíva generálny riaditeľ SAD Trenčín Vladimír Zachar. „Som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj
schválil náš návrh na posilnenie spojov, ktorý vznikol
ako reakcia na podnety od občanov pravidelne cestujúcich za prácou mimo Prievidzu,“ doplnil generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.

13 120 0378

Dopravné spojenie medzi Trenčínom a Prievidzou
bude od 1. septembra posilnené. K už existujúcim štyrom párom spojov, ktoré denne premávajú z krajského
mesta cez Bánovce nad Bebravou až do regiónu hornej
Nitry, pribudnú ďalšie tri. Ich prevádzku zabezpečia
zmluvní dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prievidza.
„Vychádzame v ústrety cestujúcej verejnosti, najmä tým,
ktorí z regiónu hornej Nitry dochádzajú za prácou do

Trenčína. Modré autobusy budú po novom na trase premávať od skorého rána do ôsmej večer,“ povedal vedúci
Odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.

PD20-36 strana-
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zdravie / služby
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