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CCC OUTLET
Handlová, Nám. baníkov 19

66-0185

Po-So: 9.00 - 20.00
Ne: 9.00 - 18.00
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Za krajské nemocnice musíme zabojovať.

statika a projekty stavieb odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

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

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

KOŠOVSKÉ ZEMIAKY
'2.$ä'(-52',1<

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

T: 0905 702 189

AGRODAN, s.r.o.
ponúka
kvalitné

Üȱȱ£

a chutné

(Bojnická cesta 1)
Pondelok – Piatok : 7:30 – 17:00

konzumné

Sobota : 8:00 – 12:00

ZEMIAKY

Predaj v Koši (Areál RDP)
Pondelok – Piatok : 7:00 – 14:30

aj na zimné
Kontakty

uskladnenie.

046 / 541 99 40 (Prievidza)

cena: 27 € / q
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13-0750XX50

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

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

13 120 0408

Košovská 11B, Prievidza

131200010

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Na konci tohto roka prestane platiť tzv. exekučná amnestia pre
zdravotnícke zariadenia. Podľa stále platnej legislatívy sú viaceré zdravotnícke zariadenia chránené pred exekúciami, totiž
pod exekúcie nemôže spadať napríklad „majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“, ide napríklad o nemocnicu v Bojniciach.
Práve záväzky po lehote splatnosti našej nemocnice sú s ohľadom na končiacu exekučnú amnestiu závažný problém. Nemocnica urýchlene potrebuje systémovú pomoc.
Ako poslanec Trenčianskeho kraja sa danej problematike venujem viac ako dva roky.
 Tému som otvoril na poslednom krajskom zastupiteľstve.
 Obrátil som sa na všetkých poslancov NR SR pôsobiacich vo
výbore pre zdravotníctvo.
 Komunikoval som s ministrom zdravotníctva, s ktorým sa
zhodujeme, že záväzky po lehote splatnosti predstavujú pre
nemocnice veľký problém.
Riešením by mohlo byť, aby štát určil právne možnú formu návratnej finančnej pomoci pre nemocnice. Tá by bola účelovo viazaná na vyplatenie pohľadávok, pretože hrozba ich vymáhania
cez exekúcie je pre každú jednu nemocnicu devastačná.
Téme sa samozrejme venujem a
budem podnikať ďalšie kroky. Urobím všetko preto, aby sme ochránili
naše nemocnice a hlavne nemocnicu Bojniciach.

131200257

Online prihlasovanie - www.VysledkovyServis.sk Kompletné propozície - www.AtletikaPartizanske.sk
Ak bude naplnený účastnícky limit 150 pre online registrácie, tak je možné sa registrovať aj na mieste v deň konania
behu ďalších 20 miest s tričkom a medailou..

13 120 0401

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

66-0198

Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?

relax, gastro

3

721200165

prievidzsko

CHALMOVÁ
TO PRAVÉ MIESTO PRE RELAX
AJ V ZIME

KRYTÉ BAZÉNY

FÍNSKA SAUNA

Využite možnosť aktívneho odpočinku a pokojného relaxu aj v zimnej sezóne. | Teplota vody krytých bazénov
30 a 38 °C, vonkajší bazén s teplotou 25 °C k dispozícii celoročne. | Otvorené každý deň vrátane víkendov a sviatkov
od 11.00 do 21. 00 hod. | Všetko podstatné nájdete na www.chalmova.sk.
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FITNESS

13 120 0367

VONKAJŠÍ BAZÉN

Občianska
riadková
inzercia

Makroekonomická prognóza
je lepšia, ako sa očakávalo

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

Slovenská ekonomika by mala v venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v drutomto roku klesnúť o 6,7 percent,
ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 hom polroku k čiastočnému oživeniu
ekonomiky. Po veľkom prepade sa
percenta.
obnoví najmä produkcia automobilov.
Pozitívom je aj odolnosť trhu prá- Údaje o spotrebe elektriny a o počte
ce oproti pôvodným predpokladom. najazdených kilometrov nákladnou
Prejaví sa to aj na spotrebe domácnos- dopravou do leta zmazali straty, čo
tí, ktorá sa zníži len mierne. V druhej naznačuje zotavenie aj ďalších odvetví
polovici roka sa ekonomická aktivita priemyslu. Rast tržieb z eKasy odráža
sčasti obnoví najmä vďaka exportne vyššiu spotrebu domácností. Letná seorientovanému priemyslu. V roku 2021 zóna pomôže reštauráciám a sektoru
bude oživenie pokračovať a rast HDP ubytovania, no kongresový turizmus
dosiahne 5,5 percenta. Rizikom vývoja bude stále zaostávať. Dynamika inje najmä opätovné rozšírenie nákazy a vestícií bude pre rastúcu neistotu o výobmedzenie ekonomickej aktivity. V voji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví
strednodobom horizonte by ekonomi- aj do slabých výkonov v stavebníctve.
ku naopak mohli podporiť investície z
Po menšom prepade ekonomiky
fondu pre obnovu EÚ.
bude aj oživenie aktivity v 2021 mierSlovenská ekonomika klesne v nejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zoroku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percen- tavovať sa bude spotreba domácností
ta. Silný prepad ekonomiky v prvom aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude
polroku bol výsledkom slabého domá- ešte značne podchladená s množstvom
ceho aj zahraničného dopytu. Aktivita nevyužitých kapacít. Vo verejných fidosiahla dno v priebehu druhého štvrť- nanciách predpokladáme znižovanie
roka, keď pokles priemyselnej produk- štrukturálneho deficitu o 0,5percenta
cie dosiahol historické hodnoty. Výkon HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne
ekonomiky však môže byť lepší, než prispeje k stlmeniu ekonomického rasnaznačovali predchádzajúce prognó- tu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 perzy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší centa. Tvorbu investícií a HDP podporí
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby na konci horizontu prognózy dočerpádomácností a maloobchodných tržieb. vanie EÚ fondov.
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie zahraničného dopytu, čo podporilo slo» Zdroj: MF SR

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim starý traktor Zetor 15,
Z - 25, Super 50 , 3011, Škoda
30, Slávia, Svoboda, staré auto,
Jawa - Pionier, Pásak 2023, Bielorus, Multicar - Pluhy. T: 0908
146 946
» Jawa 05 Jawy 20,21 Mustang
Stadion Jawa 90 Simson. Kúpim
tieto motorky.T: 0915 215 406
03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
» Predám 2-izbový byt na
Starom sídlisku po čiastočnej
rekonštrukcii 58m cena 57 300
eur. Tel. 0908 271 488
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY /5 predaj
domy/predaj
06 POZEMKY 6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A 10
ZVERINEC
záhrada
a zverinec
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

14 RÔZNE14 / iné
rôzne/iné

+420 603 450 207

11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT
12 DEŤOM
deťom
12

TTT HLKPQORHQBO @W

ekonomika, zamestnanie, služby

-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

85-0689

4

15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
» Invalidný dôchodca 75% hľadá prácu vrátnika.T: 0940 110
240
» Dôchodca 67r. ešte pri sile
hľadá prácu akúkoľvek aj súkromne. T:0940 115 856
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá priateľa na zoznámenie.T: 0940
642 703
» Dôchodca 67r. 165v. silnejšej
postavy hľadá dobrú priateľku
ženu na stálo. Volať alebo smskovať na č: 0940 115 856

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

13 120 0393

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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75-11

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

domácnosť, služby

prievidzsko
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PALIVOVÉ DREVO
0948 468 858

OD PRIOR Prievidza

(1. poschodie vedľa Knihy)
v ponuke široký sortiment peňaženiek,
opaskov, kabeliek, cestovných kufrov...

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

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

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

13 120 0404

131200036

13 120 0369

T: 0907 529 743

13 120 0368

TVRDÉ 40€/prm

721200109

MÄKKÉ 30€/prm

Obchod s koženou
galantériou

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

www.zaluzie-hudec.sk

131200003

www.princestav.sk

Partner
Wüstenrot
13 120 0282

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

0905 492 435

13 120 0400

KROVSTAV - Marian PÁLEŠ
pokrývačské práce
montáž krovov, altánkov
s dodaním materiálu a reziva
T: 0911 454 827

131200012

99

VEĽKÝ VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
DVERÍ OD 10€/KS

131200016

VÝPREDAJ ZOSTATKOVÝCH PODLÁH
OD 99 CENTOV ZA m

T:0948 975 710

PD20-40 strana-
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721200005

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

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

131200054

5,99

-25%

E+G STAV s.r.o.

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

lekárnici / spomíname, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 5. 10.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

CHLADENÉ

40 g

-31%
0.19

0

13

ì¨ÙÀÙÏĒ
• rôzne druhy

(100 g = 0,33)

cena za 1 kg

-40%

Nutella

5.39

600 g

Kuracie prsné rezne

-33%
5.99*

3

99

3

19

(1 kg = 6,65)
CHLADENÉ

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

145 g

-35%

cena za 1 kg

0.39*

0

25

-16%

1,5 l

-34%

(100 g = 0,17)

5.99

0.44

CÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne sýtená/sýtená

0

29

ïĊ àĊ©óú¨½Ùà
• bez kost�, v celku

4

99

(1 l = 0,19)

kg

-41%

5 kg balenie

1.29

0

75

Banány

YÿęàĊ©ė¨ØÀÏĒ

• var�ý typ B – pr�lohové

1

79
(1 kg = 0,36)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0072

6

zamestnanie, služby

prievidzsko

TENTO TÝŽDEŇ7

OD PONDELKA

CHLADENÉ

úǯØ¨Ò

DO NEDELE

• rôzne druhy

5. 10. - 11. 10.

12 x 100 g
1 200 g

2

99
(1 kg = 2,49)

4 x 120 g
zrejúca
ƒƆúēę¤ÜàĊ

480 g

Camembert
• 4 kusy

Gél
na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke
aj Prášok
na pranie
7 kg za 9,99 €

(1 kg = 6,23)

200 g

-25%
1.59

100 praní

1

19

5l

9

2

99

99

Gouda

• st�úhaná

(100 g = 0,60)

(1 pranie = 0,10/
1 l = 2,00)

40 %
alkoholu

0,75 l

750 ml

1

99
(1 l = 2,65)

;ï©ØàĊē Àóúǯ
• rôzne druhy

0,7 l

-31%

-29%

1.39

0

95

Kelt 10°

(1 l = 0,63)

7.69*

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõóÏàïàĊÀ Ï

• svetlé výčapné pivo

-43%
6.69*

3

79

Hubert de Luxe
• doux/rosé

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0072

Supercena

1,5 l

spomíname, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 8. septembra 2020
navždy rozlúčiť s našim milovaným
manželom, otcom, dedkom a pradedkom

Dňa 2. októbra 2020 si pripomíname
1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mamička,
babička a prababička

pánom Ing. Vojtechom Vážanom,

pani Zuzana Mokráňová
z Prievidze.
Synovia s nevestami, vnúčatá a pravnúčatá.

„Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom
živote, veľká vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 8.10.2020 si pripomíname
2. výročie od úmrtia nášho otca
a starého otca

Ďakujeme príbuzným, známym,
priateľom a spolupracovníkom za účasť
na poslednej rozlúčke s našou drahou
manželkou, maminou, dcérou a sestrou

Jankou Minichovou, rod. Važanovou,

Lukača Minicha
z Bojníc, rodáka z Koša.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0410

ktorá sa uskutočnila 17.9.2020 v Bojniciach.
S láskou a úctou ďakuje manžel, dcéra, rodičia, sestra a ostatná smútiaca rodina.

13 120 0409

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
13 120 0397

ktorý nás navždy opustil dňa 1. septembra 2020
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Spomína syn a vnučka.

„Deň po dni plynie a nám len spomienka
v srdci zostala, ktorá nám nedovolí zabudnúť...“

13 120 0410
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„Rok po roku plynie, spomienky so žiaľom
v srdci nám ostali. Stále chýbaš celej rodine ...“

Dňa 2.10.2020 si pripomíname
nedožitých 90 rokov a 4. mája
uplynulo 24 rokov, čo nás navždy
opustil otec, svokor, dedo a pradedo

Dňa 4.10. 2020 si pripomíname 5. smutné
výročie, čo nás opustil milovaný manžel,
otec a dedko

pán Ján Péter

Pavel Štrba.
z Prievidze.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

13 120 0411

S láskou spomína dcéra Marika a nevesta Eva s rodinami.

Dňa 4.10. 2020 uplynie 6 rokov,
čo nás navždy opustila moja vrelemilovaná
manželka, matka, babka, svokra, sestra,
švagriná a teta
pani Anka Štefková
a dňa 26.11. 2020 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila moja vrelemilovaná
dcéra, sestra, teta a švagriná

Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

721200161

Ing. Naďka Štefková.
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Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Kto ste ho poznali, venujte u spolu s nami tichú spomienku.
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Výročia a udalosti

8. októbra 1970

získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

131200009

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

Chcete

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

štiepaný buk - odrezky dub

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

0910 598 927

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

0915 168 170

131200276

alena.majorova@masterfinance.sk

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

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

15.10.2020 o 16.00 h.

0905 402 526

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î

13 120 0346

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

(bezplatne a diskrétne)

13 120 0058

POISTENIE

Bc. Alena Majorová

%8'29$$*52352'8.7DV



NOVINKA -- VÝCVIK
NOVINKA
VÝCVIK AJ
AJ S
S AUTOMATOM
AUTOMATOM
-- TO
TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
13 120 0006

[$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.

131200156

4. októbra 1865

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
URKQDVHGHQLH

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk

SRORKRYDWHĐQpRSLHUN\NV

M37/TAB/-3BF195
PO-3/-R100/PLYT/
PO-1/-2BU132/PO-2
MOD1/PO-1/-M26

ROZMER: 335/320/160cm

ÒORåQêSULHVWRU
ÒORåQêSULHVWRU

131200008

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

Madlo 37cm
+ taburetky

zľava
-1erá5%
tom

s inz

Akcia platí do 31.10.2020

PD20-40 strana-
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LÁTKA - B - 2.168€ - 15% zľava =
CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 15% zľava =
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1.760 €
2.680 €

13 120 0412

Objednajte si
z bezpečia domova.

10
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platená inzercia

Riešenia vykurovania po roku 2023 ponúkajú PTH
a Slovenské elektrárne
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
boli na rokovaní 28. septembra 2020 informovaní
o dvoch návrhoch riešení vykurovania na Hornej
Nitre po roku 2023. Zámery majú pripravené Slovenské elektrárne a Prievidzské tepelné hospodárstvo a boli už podrobne predstavené odbornej
verejnosti a posúdené expertmi Európskej investičnej banky. Mestské zastupiteľstvo zástupcom
mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo odporučilo, aby pokračovali v príprave
a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja
tepla prostredníctvom investora PTH.

Mesto Prievidza prijalo ponuku na spoluprácu a absolvovalo úvodné rokovania so zástupcami HBP a PTH,
ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s technickými detailmi navrhovaného riešenia. Ako experta si prizvalo
aj autora energetickej koncepcie mesta Prievidza, Ing.
Mariána Tihanyiho.

13 120 0378

V súvislosti s ponukou spoločnosti HBP, aby bol ňou
projekt pripravovaný projekt realizovaný ako investícia akciovej spoločnosti PTH, mestské zastupiteľstvo
odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo,
Vzhľadom na očakávané ukončenie výroby elektrickej pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu
energie z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste
verejnom záujme v elektrárni Nováky je v rámci trans- Prievidza prostredníctvom investora PTH, a. s.
formácie Hornej Nitry riešená aj otázka budúcnosti
vykurovania mesta Prievidza a ďalších odberateľov, Slovenské elektrárne: Pokračovanie výroby
ktorí sú v súčasnosti zásobovaní teplom z elektrárne tepla v areáli elektrárne, z plynu a biomasy
Nováky, od vykurovacej sezóny 2023/2024.
Riešenie ponúkané zo strany Slovenských elektrární
spočíva vo výstavbe nového zdroja diaľkového vykuroPodpora od nezávislých expertov EIB
vania v lokalite uhoľnej elektrárne SE v Novákoch.
Asistencia JASPERS (Joint Assistance to Support Pro- Investícia zahŕňa inštaláciu dvoch 8 MWth kotlov na
jects in European Regions – Spoločná pomoc na pod- biomasu (s celkovou kapacitou 16 MWth), troch noporu projektov v európskych regiónoch), poraden- vých 18 MWth kotlov na zemný plyn pre výrobu teplej
ských služieb Európskej investičnej banky (EIB), ktorá vody (s celkovou kapacitou 54 MWth) a kombinovanú
bola ukončená v roku 2019, a podrobne analyzovala výrobu tepla a energie s vratným plynovým motorom
možnosti riešení budúcnosti vykurovania na Hornej s kapacitou 1 MWth a 1 MWel. Súčasťou projektu je aj
Nitre, odporučila podrobné posúdenie konkrétnych potrebné doplnkové vybavenie a práce (prípojka zemzámerov, ktoré majú nahradiť súčasný zdroj tepla.
ného plynu, čistička odpadových vôd, obehové čerpadlá atď.), ktorých celkové investičné náklady sú v
V tejto súvislosti boli pripravené dva projektové ná- súčasnosti odhadované na 18,6 mil. eur.
vrhy riešení, jeden Slovenských elektrární a druhý
Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Tieto navr- Prievidzské tepelné hospodárstvo: Banské vody,
hované investície, ktoré majú nahradiť zdroj tepla od biomasa, solárne panely a plynová kotolňa
vykurovacej sezóny 2023/2024, sú predmetom nadvä- Riešenie ponúkané zo strany Prievidzského tepelného
zujúcej asistencie JASPERS v roku 2020. Jej hlavným hospodárstva pozostáva z výstavby a pripojenia nocieľom je identifikácia a posúdenie možností náhrady vých zdrojov výroby tepla pre systém CZT Prievidza.
uhlia - technickej, ekonomickej a environmentálnej Investícia by zahŕňala inštaláciu štyroch tepelných
uskutočniteľnosti, ako aj identifikácie príslušných čerpadiel voda-voda s celkovou kapacitou 4,1 MWth a
možností financovania.
plynovej kogeneračnej jednotky s kombinovanou výrobou tepla a elektriny (KVET) s kapacitou 1 MWtep a
Odporúčanie pripravovať zámer ako investíciu 1 MWel v areáli bane Cigeľ. Spolu s plánovaným vyuPTH
žitím dvoch existujúcich teplovodných (TUV) 3 MWth
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza ako 49% kotlov na biomasu (s celkovou kapacitou 6 MWth) by
akcionár spoločnosti Prievidzské tepelné hospodár- celková kapacita výroby tepla bola 11,1 MWth. PTH
stvo - PTH, ktorá je kľúčovým distribútorom tepla v taktiež uvažuje o doplnení solárnych tepelných panePrievidzi, navrhuje mestu Prievidza ako druhému lov o 2,5 MWth (v tomto prípade by inštalovaný tepel51% akcionárovi v spoločnosti PTH, aby bol ňou pri- ný výkon v bani Cígeľ dosiahol 13,6 MWth).
pravovaný projekt výstavby zdroja tepla pre súčasný
systém CZT v meste Prievidza realizovaný ako investí- Ďalej sa uvažuje s vybudovaním 6 km dlhého systécia akciovej spoločnosti PTH.
mu potrubia teplej vody spájajúceho lokalitu Cígeľ
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so súčasným miestom dodávky tepla pri okraji mesta Prievidza („bod K1“). Potrubia by mali priemer DN
300 pre maximálnu prenosovú kapacitu 30 MWth. V
lokalite “K1” v Prievidzi sa plánuje nainštalovať tri
kotly na zemný plyn s výkonom 12,5 MWth (s celkovou
kapacitou 37,5 MWth). Súčasťou projektu sú aj potreb-

né doplnkové vybavenie a práce (prípojky zemného
plynu, úpravňa vody, obehové čerpadlá atď.). Celkové predpokladané investičné náklady sú v súčasnosti
13,9 mil. eur (bez prípadných dodatočných nákladov
na inštaláciu a pripojenie solárnej tepelnej kapacity).

Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania
Mesto Prievidza si uvedomuje, že téma budúcnosti vykurovania po roku 2023 sa dotýka mnohých
jeho obyvateľov. I napriek obdobiu pandémie
koronavírusu vytvára podmienky na prezentovanie ponúkaných riešení širokej verejnosti. Na
účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia
názorov obyvateľov, najmä odberateľov tepla z
centrálneho zdroja, zriaďuje špeciálnu e-mailovú
schránku a podstránku na webovom sídle. Pripravuje tiež diskusiu vysielanú naživo na internete s
interaktívnymi prvkami ako alternatívu verejného zhromaždenia.
Špeciálna podstránka aj mailová adresa
Na webovom sídle mesto Prievidza zriaďuje špeciálnu podstránku www.prievidza.sk/teplo. Zverejňuje tu podrobné informácie o ponúkaných riešeniach
budúcnosti vykurovania zo strany Slovenských
elektrární a Prievidzského tepelného hospodárstva,
vrátane správ expertov Európskej investičnej banky – JASPERS, ktorí riešenia podrobne posudzovali.
Aby mohli obyvatelia mesta jednoducho zareagovať
na získané informácie a vysloviť svoje názory, alebo
otázky k ponúkaným riešeniam, mesto zriadilo aj
e-mailovú schránku teplo@prievidza.sk.

zhromaždenie, čo však pre opatrenia prijaté Úradom
verejného zdravotníctva pre šírenie koronavírusu nebude v blízkej dobe možné. Pripravuje preto v spolupráci s RTV Prievidza diskusiu vysielanú naživo na
internete s interaktívnymi prvkami, ako alternatívu
verejného zhromaždenia. Záznam plánuje odvysielať
aj v RTV Prievidza. Mesto Prievidza pripraví v spolupráci s regionálnou televíziou aj okrúhly stôl k téme
budúcnosti vykurovania a spravodajské materiály na
vysvetlenie súvisiacich problematík.
Ďalšie informácie sú dostupné na internete
V júni a septembri tohto roka boli zorganizované aj
dve podujatia, ktoré slúžili na výmenu informácií orgánov štátnej a verejnej správy, poslancov mestského
zastupiteľstva, zástupcov firiem a odberateľov, ktoré
boli vysielané na internete pre širokú verejnosť. Téma
bola prediskutovaná aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, záznam z diskusie je dostupný na www.prievidza.sk/teplo.

13 120 0378

Budúcnosťou vykurovania na Hornej Nitre po ukončení výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia v
Elektrárni Nováky sa mesto Prievidza v spolupráci so
všetkými zainteresovanými intenzívne venuje už viac
ako dva roky. O výstupoch pracovných rokovaní bola
On-line diskusia ako alternatíva verejného zhro- verejnosť informovaná v spravodajstve a prostrednícmaždenia
tvom komunikačných kanálov mesta.
Mesto Prievidza plánovalo zorganizovať aj verejné
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- zastavíme zrážky zo mzdy
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0948 152 149
0908 984 147

Viac info
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0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191

 

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

- oddĺženie úverov
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52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk

PD20-40 strana-
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Týždenne do 41 340 domácností

Keď zlyháva demokracia

13 120 0377

S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
PDzel20-40 strana- 1
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Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.

verejné zdravotníctvo / služby
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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

nehnuteľností stúpajú
Informácia prišla z Českej republiky, ale
signály začínajú naznačovať, že ide o
všeobecný nadnárodný trend.
V Česku od začiatku leta stúpa počet
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli rastu cien ľudia skúšajú financovať nákup hypotékami, banky však pokryjú maximálne
70 percent ceny a nie každú chatu navyše
prijmú do zástavy.
Pandémia oživila chalupárske gény.
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom
porovnaní je po chatách a chalupách výrazne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vyhľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovoleniek na domácom území, ale je aj množstvo
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí.
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípadov ponúkajú v dobrom stave a možno ich
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať
využívať. Ich mediánová cena však za pár
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidémii správajú. Na druhej strane, pomalý a dlhoročný trend inklinácie k zdravému životu
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorobnosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľahlé usadlosti, kde prakticky človek nemusí
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepotrebujú k životu večerné párty, diskotéky
a neustále prechádzky v nákupných centrách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako
- tak prijateľné.

94-00132

Redakcia:

» red

Výročia a udalosti

9. októbra 2012

sa narodil Elo Romančík, významný slovenský herec (* 1922)

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.

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
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prievidzsko@regionpress.sk
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0905 719 148, 0915 780 751
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dodanie dverí do 10 dní.
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Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
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´
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Obráťte sa n

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, zamestnanie
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TRANSFORMAČNÝ ŠOK PRE HORNÚ NITRU

né financovať z tohto operačného programu. OPII musí
byť dočerpaný do konca roka 2023. Postaviť pri súčasnej miere pripravenosti do uvedeného termínu aj druhú
etapu obchvatu nepovažujem za reálne. Potom sa podľa mňa mala dostať II. etapa obchvatu Prievidze medzi
hodnotené projekty, aby mohol byť financovaný.

VÝZVA POSLANCOM NRSR (M. Žiak, P. Hajšelová, A.Záborská, R. Takáč)
Milé poslankyne, poslanci NR SR z nášho regiónuᎅ
Vypisovania na sociálnej sieti o tom, koľko ste údajne
vybavili miliónov pre náš región, ako sa stretávate s
ministrom dopravy, a ako niečo kontrolujete, a ako nám
tu modré z neba padne vďaka transformácii, už stačilo.
Výsledky sú veľmi slabé. Výsledky sú nulové. S týmto
horná Nitra nemôže byť spokojnáᎅ
Do 15. októbra 2020 má minister dopravy predložiť na
rokovanie vlády harmonogram prípravy a výstavby
projektov cestnej infraštruktúry. Ten má byť súlade so
schváleným návrhom priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry a v súlade s trojročným rozpočtovým rámcom
na roky 2021 až 2023. Verím, že nájdete cestu ako upozorniť minimálne na tie 4 mnou uvedené body, a zariadiť
aspoň o čosi lepšie riešenia dopravnej infraštruktúry pre
hornú Nitru ako regiónu v transformácii!
Samozrejme, ani ja ako poslanec
TSK nebudem ticho, a urobím
všetko, čo je v mojich silách, aby
sme našli aspoň alternatívne
riešenia!
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza,
poslanec TSK

52-0018-19

ÛR2 AŽ NA 68. A 48. MIESTE V ZOZNAME PRIORÍT VÝSTAVBY - Úsek R2 Trenčianska Turná - Ruskovce je medzi prioritami na 48. mieste
CIEST م
ÛNA CESTY I. TRIEDY V NAŠOM OKRESE VLÁDA ZABUDLAمᎅʙ - Úsek R2 Dolné Vestenice - Nováky je desiaty od konca,
na 90. mieste
2 V dokumente sa mi nepodarilo nájsť žiadny návrh
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál riešenia pre cestu I/9 z Handlovej po hranicu TSK! Medzi
s názvom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry. priority sa tento úsek podľa všetkého vôbec nedostal.
Vláda SR tento návrh schválila v stredu 16. septembra - Pritom podľa komunikácie s ministrom dopravy sa
2020. Ide o veľmi dôležitý dokument, pretože určuje mala pripravovať pre tento úsek štúdia uskutočniteľmechanizmus toho, ako sa stanovia priority projektov nosti.
cestnej infraštruktúry po celom Slovensku podľa jasne - Po argumentácii na stretnutí s primátorkami Handlovej
a Prievidze nám dali za pravdu, že posúdenie potreby
stanovených kritérií.
obnovy tohto úseku bolo skreslené očakávaním rýchleho vybudovania R2 a je potrebné ho prehodnotiť čo
AKO SME NA TOM NA HORNEJ NITRE?
V spomínanom dokumente je dôležitá najmä Príloha 2: najskôr.
3 Medzi priority sa nedostala ani obnova cesty prvej
Zoznam prioritných projektov. Tabuľka obsahuje 100 protriedy medzi Novákmi a Mníchovou Lehotou!
jektov, zoradených podľa troch kritérií.
1 Rýchlostná cesta R2 v našom okrese sa nedostala ani - Keďže prioritou v TSK, žiaľ, podľa kritérií R2 nie je, hľadal som aspoň nejaké riešenie rekonštrukcie cesty prvej
medzi 50 najvyšších priorít vlády!
- Úsek R2 Pravotice - Dolné Vestenice je v zozname priorít triedy I/9. Nenašiel som.
- Na ceste I/9 sa spomína len obchvat Drietomy, ako 39.
na 68. mieste
položka zoznamu priorít.
4 Neisté informácie o obchvate Prievidze!
- Medzi úseky zaradené do harmonogramu, ktoré neboli
hodnotené v dokumente sa dostal aj projekt Obchvat
Prievidze I/64. Uvádza sa, že má byť financovaný z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII).
- Nie je ale jasné, či majú byť z OPII financované obidve
etapy výstavby obchvatu, a ak áno, ako?!
- Totiž prvá etapa, druhá stavba, teda prepojenie štvorprúdovej cesty s priemyselným parkom ponad nákladnú
železničnú stanicu, sa projekčne pripravuje, a ministerstvo deklaruje veľký záujem o realizáciu do konca roka
2023, ako dočerpanie OPII. Ale druhá etapa nie je zatiaľ
pripravená, a teda je veľmi otázne, čo z nej bude mož-

13 120 0399

prievidzsko
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Vozový park Prievidzskej SAD
sa rozrástol o 6 nových autobusov
6,5 roka,“ dodal generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.
Kapacita nových vozidiel je 90 cestujúcich,
z toho 46 miest na sedenie. Nízkopodlažné autobusy typu Crossway LE LINE sú vybavené klimatizáciou, USB portom na nabíjanie, či panelmi s
online informáciami o spojoch a budú jazdiť na
šestnástich linkách.

13 120 0402

Pohodlne, bezpečne a ekologicky
SAD Prievidza v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym krajom zaradila počas Európskeho týždňa mobility do prevádzky šesť nízkopodlažných autobusov typu Crossway LE LINE.
Nový balík vozidiel odovzdal do užívania Trenčiansky župan Jaroslav Baška spolu
s poslancami krajského parlamentu a generál-

nym riaditeľom SAD Prievidza Michalom Dankom v pondelok, 21. septembra.
„Záleží nám na tom, aby čo najviac ľudí cestovalo verejnou osobnou dopravou, preto investujeme finančné prostriedky aj do obnovy prímestských autobusov, ktoré služby vo verejnom
záujme vykonávajú. Tieto autobusy idú s modernými trendmi, disponujú bezplatným WiFi
pripojením a ekologickým motorom EURO 6,
ktorý je šetrný voči životnému prostrediu,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. „Aktuálne
jazdí v rámci prímestskej autobusovej dopravy
165 autobusov, pričom sa nám znížil priemerný
vek autobusu vo flotile prímestskej dopravy na
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interiér - exteriér - dekorácie

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

PODLAHY

od 536,90 EUR

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

od 1 08€

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

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

0908 244 019

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

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

INTERIÉROVÉ
DVERE

Adresa:

A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

13 120 0415

DEŇ A NOC

