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Ahoj, so mnou si vybavíte
pôžičku na čokoľvek

pôžička až do 10 000 €
bez poplatku za vybavenie
na vybavenie vám stačí občiansky
preukaz a doklad o príjme

Rožňava, Šafárikova 21 (budova VÚB banky)

0918 709 068

88
-0

01
7

Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:
Po-Pia: 8.30 - 17.00
So: 8.30 - 12.00

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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TOTÁLNY VÝPREDAJ ZÁSOB
spoločnosti Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“ 

(predtým: CBA Slovakia, a.s.), so sídlom Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. 

Vo výpredaji sa predáva najmä
vybavenie predajní 

Obhliadka predávaných zásob je možná
v areáli na adrese Dukelských hrdinov 2,
984 01 Lučenec, v čase od 09:00 do 16:00 

• chladničky
• mrazničky
• regálové systémy
• nábytok
• nákupné košíky
• pokladne 

+421/45/5240 200 • kacka@lawservice.sk

• vitríny
• knižnice
• počítače
• table�
• mobilné telefóny
  a pod.

88
-0

10
1

PRÁCA PRIAMO
V ROŽŇAVE PRE
ZVÁRAČOV A

TRVALÝÝ PRACOVNÝÝ POMERR /

Ponúkaná mzda:
- Na TPP bez skúseností / absolvent od

690 € brutto+ 80 € variabilná zložka
- Na živnosť od 6,50 do 9,50 € /hod podľa

skúseností a praxe

Kontakt:
CMF Slovakia, s.r.o.
Gemerská 585
Rožňava – časť Bak
+421 58 488 0811
personal@cmf.eu
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Mrazivé ticho, všade biely sneh, Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd.konečne pokoj, nebo plné hviezd.

INZERCIA

0907 887 322
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

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

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská
Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)
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Vážení spoluobčania,
aj v týchto ťažkých časoch vám želám pokojné 

a pekné Vianoce. Všetci prežívame náročné 
obdobie. Pandémia nám výrazne sťažila životy. 

Aj teraz, počas Vianoc, sa menej stretávame 
a sviatky trávime doma v kruhu najbližšej rodiny.

 
Veľmi si želám, aby bol pre nás všetkých budúci rok 

výrazne lepší, aby pominul strach o zdravie, aby sa 
naše životy postupne vrátili do normálnych koľají.

» Tomáš Drucker

Do nového roku 
2021 vám želám 

veľa zdravia, 
šťastia a Božieho

požehnania.

33
-0
08
6

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

INZERCIA

0907 887 322
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Insolvency services, k.s., správca so sídlom Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zapísaný 
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, správca dlžníka 
Roland Kovács, nar. 30.01.1979, trvale bytom Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa, oznamuje, že dňa 
11.01.2021 o 09:00 hod. sa na adrese Stráž 223, 960 01 Zvolen v dražobnej miestnosti bude 
konať 1. kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané na liste 
vlastníctva č. 2470, vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor pre okres Revúca, 
obec: Tornaľa, k.ú.: Tornaľa, a to:
• rodinný dom, so súpisným číslom 201, postavený na parcele registra „C“, parc. č. 923/4
• parcela registra „E“ parcelné číslo 579 druh pozemku  Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
595 m2

Najnižšie podanie: 44.600,- EUR.
Bližšie informácie poskytuje dražobník telefonicky na čísle: tel. 045/5240 200
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HHyybbrriidd

PPlluugg--iin n hhybybrriidd

11000 % 0 % eelleekkttrriicckkýý

Ponuka je platná od 3. 11. do 30. 11. 2020. Uvedený maximálny bonus sa poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Nový Renault CLIO Hybrid: spotreba 4,3 l/100 km, emisie CO 2 98 g/km. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 
17,3 – 19,1 (kWh/km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+. Nový Renault CAPTUR Plug-in Hybrid: spotreba 1,5 l/100 km, emisie CO2 34 g/km. Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa 
platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Zobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

Elektromobilita pre vás
CCLILIOO,, Z ZOEOE a a CCAAPPTTUURR

RRenault odpoenault odporrúčaúča

Nové hhybybrrididnnéé  a eelleekkttrriicckkéé vozidlá
Rezervujte si testovaciu jazdu on line
Mimoriadny bboonnuuss až 4 4 00000 €0 €

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

Dňa 1. 1. 2016 uplynie 5. smutné
výročie od chvíle, čo nás navždy
opustil môj manžel, otec, starý otec

TIBOR DOMIK.
Spomíname s láskou.
                                                  Manželka s rodinou
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Hoci odišiel a nie je medzi nami,
v našich srdciach zostal stále s nami.



GE20-51 strana - 3

SLUŽBYGEMERSKO 3

43
-0

02
0Štítnická 46, Rožňava   •   jozefdoboddrevoseb@gmail.com

Ceny
sú s DPH

0907 499 636 / 0944 206 915

SYPANÉ
BUKOVÉ

43 €
1prms

SYPANÉ
SMREKOVÉ

36 €
1prms

UKLADANÉ
BUKOVÉ

59 €
1prm

UKLADANÉ
SMREKOVÉ

45 €
1prm

VRECOVÉ
OD

1,99 €

NAJVÄČŠÍ PREDAJCANAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESEŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

ODREZANÉ KONCE
MIEŠANÉ

34 €
1prms

AKCIA
ZIMA 2020
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V mene spoločnosti Brantner Gemer s. r. o. sa vám prihováram a chcem vám s poľutovaním 
oznámiť, že 31. 12. 2020 je posledným dňom, kedy naša spoločnosť pre vás zabezpečí zber a 
vývoz odpadu z vašich domácností na území mesta Rožňava. 

Počas posledných 20 rokov sme túto službu vykonávali zodpovedne a bez ohľadu na to, aké 
bolo počasie, bez ohľadu na problémy, ktoré súviseli so zberom a bez ohľadu na akékoľvek iné 
okolnosti, ktoré ovplyvňovali zber odpadu na území mesta. Boli to roky korektnej spolupráce, 
za ktorú vám všetkým chcem v mene rodiny Brantner, v mene celého kolektívu spoločnosti a v 
mene svojom  úprimne poďakovať. 

Počas tohto obdobia bola spoločnosť Brantner jedným z najstabilnejších zamestnávateľov 
v regióne, keďže zamestnávala  vyše 25 pracovníkov z mesta Rožňava a okresu Rožňava. 
Odchádzame so vztýčenou hlavou a absolútne sa dištancujeme od akýchkoľvek obvinení, 
ktoré mali za úmysel poškodiť dobré meno našej spoločnosti a zároveň spochybniť kvalitu 
našej práce. V odbore odpadového hospodárstva sme odborníci a zastávame názor, že iba 
kvalitní odborníci dokážu prinášať želaný efekt, ktorý predstavuje úsporu prostriedkov v spojení 
s ochranou životného prostredia pri nakladaní s odpadmi.

Veľmi nás mrzí, že rokovania medzi zástupcami mesta Rožňava a našou spoločnosťou 
stroskotali na nepochopení vzájomných požiadaviek a očakávaní. Mestu Rožňava želáme veľa 
úspechov na novej ceste života a pôsobenia v odpadovom hospodárstve a prosíme občanov 
mesta Rožňava, aby sa od 1. 1. 2021 so všetkými informáciami a požiadavkami ohľadom zberu 
komunálneho odpadu a prevádzky zberného dvora obracali výhradne na zástupcov 
spoločnosti Odpadové služby mesta Rožňava alebo na zástupcov mesta Rožňava. 

Veríme, že sa očakávania, predvolebné i povolebné vyhlásenia a sľuby zástupcov mesta 
naplnia a dokážu to, čo sa nám nepodarilo, a to usporiť na komunálnom odpade pre mesto 
300.000 € za rok. Tento krok by mal každý obyvateľ mesta pocítiť aj v peňaženke tým, že 
poplatok za komunálny odpad by mal byť stabilný počas nasledujúcich rokov, počas 
ktorých bude odvoz zabezpečovať nová spoločnosť Odpadové služby mesta Rožňava. 

Vedeli ste, že:
1. spoločnosť Brantner zabezpečila pre mesto na začiatku spolupráce sprostredkovanie 

výhodného úveru zo zahraničia (keďže v tom čase boli úvery pre mestá na Slovensku ťažko 
dostupné resp. s nevýhodnými podmienkami) na dostavanie OKC, ktoré sa nedarilo dlhú 
dobu dostavať?

2. spoločnosť Brantner zabezpečovala na vlastné náklady dodatočný zber skla pre 
mesto Rožňava, čím sa zvyšoval komfort pre občanov mesta, keďže organizácia zodpoved-
nosti výrobcov, ktorá �nancuje separovaný zber, prispievala iba na 8 a v roku 2020 na 10 
zberov za rok?

3. cena 1 kg odpadu vrátane všetkých služieb od zberu až po likvidáciu odpadov bola pre 
mesto spolu iba 12 centov vďaka tomu, že zber a likvidáciu odpadu zabezpečovala 
spoločnosť Brantner?

4. spoločnosť Brantner za obdobie od roku 2010 do roku 2018 podporila rôzne spoločen-

ské podujatia, občianske združenia a 
športové kluby pôsobiace na území 
mesta sumou viac ako 100.000 €?

5. od roku 2019 vedenie mesta 
neodborne zrušilo pre obyvateľov 
výhodnú službu objednávania 
kontajnerov typu MOK zadarmo, za 
ktorú mesto platilo spoločnosti 
Brantner iba 12,50 €/1 kontajner? Po 
tejto zmene si občania boli nútení 
objednávať kontajnery priamo od 
spoločnosti Brantner, kvôli čomu boli 
ukrátení o výhodnú cenu dojednanú 
medzi mestom a spoločnosťou 
Brantner a bola im poskytovaná 
cenníková cena predstavujúca zvýšenú 
cenu o približne 600%?

6. spoločnosť Brantner počas obdobia trvania zmluvy zabezpečila zainvestovanie 
rôznych typov nádob bez nároku na nájomné (malé smetné nádoby rozmiestnené po 
meste, nádoby na psie exkrementy) a dokonca aj v priebehu roka 2020 boli realizované 
výmeny smetných košov na Námestí baníkov bez nároku na náhradu napriek tomu, že 
vedenie mesta intenzívne poškodzovalo dobré meno spoločnosti Brantner? Navyše ničenie 
nádob bolo spôsobené vandalmi, čím sa mala zaoberať mestská polícia a orgány mesta, 
nie spoločnosť Brantner.

7. spoločnosť Brantner na začiatku pôsobenia odkúpila od mesta starú 10 a viacročnú 
techniku (najmä značky LIAZ), ktoré mestský podnik nedokázal pravidelne obnovovať? 
Spoločnosť Brantner efektívnym nakladaním s prostriedkami dokázala pravidelne obnovo-
vať celý vozový park, keď v súčasnosti zber odpadu z územia mesta Rožňava a okolia 
zabezpečovali najmodernejšie vozidlá s nízkymi emisiami. 

8. spoločnosť Brantner niekoľkokrát pomohla do�nancovať potreby Technických služieb 
mesta pôžičkami z dôvodu neschopnosti mesta kryť výdavky na základné potreby, akými 
boli výplaty zamestnancom Technických služieb?

9. v priebehu dňa prejde krv v našom tele vzdialenosť 19.312 km, čo je približne toľko ako 
spoločnosť Brantner za mesiac pre svojich klientov?

Veríme, že rozhodnutie mesta zainvestovať približne 1 milión EUR do rozbehu 
spoločnosti prinesie mestu minimálne toľko úspechov, ako dokázala spoločnosť Brantner 
za 20 rokov pôsobenia v okrese Rožňava.

Ing. Ladislav Šalamon, riaditeľ spoločnosti Brantner Gemer s. r. o.

Vážení Rožňavčania!
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód, 
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov 
a sú šetrné k životnému prostrediu.

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA
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KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

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

 

Griffin  S  Group   s.r.o.
bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk
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PRÁCA PO NOVOM ROKU
Vy hľadáte, my nájdeme

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači

a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,

elektromontéri a iné profesie

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie

v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.

Staňte sa súčasťou zázračných príbehov
„Ešte päťkrát sa vyspím a budú Vianoce,“ po-
čúvame od detí niekoľko dní pred Štedrým 
dňom. Pre mnohé z nich však nie je samozrej-
mosťou, že Vianoce strávia doma pri stromče-
ku so svojou rodinou. Musia totiž kvôli svojmu 
zdravotnému stavu ostať v nemocnici.

Zdravotní klauni z Červeného nosa im tam pri-
nesú rozptýlenie a vianočnú atmosféru so svoji-
mi pesničkami, špeciálnymi vianočnými rekvizi-
tami i klaunskými šibalstvami. Ak nemôžu prísť 
kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii do 
nemocníc osobne, vianočnú náladu vyčaria pre 
choré deti prostredníctvom online stretnutia 
a spolu s malými pacientmi napríklad ozdobia 
stromček alebo si zaspievajú koledu – samozrej-
me, s klaunským šarmom : o) A príbehy, ktoré 
zdravotní klauni zažívajú v nemocniciach i u se-

niorov (nielen) počas Vianoc, sú plné zázrakov. Smú-
tok a clivosť totiž menia na úsmev a radosť.

Kniha, ktorá prinesie radosť dvakrát
Staňte sa súčasťou zázračných príbehov aj vy. Kú-
pou knihy „NA ZÁZRAKY MÁME NOS“ doprajete 
radostné Vianoce svojim blízkym, ale aj deťom 
v nemocniciach. Nájdete v nej �� skutočných dojí-
mavých aj veselých príbehov zdravotných klaunov, 
nabitých emóciami, ľudskosťou a radosťou z daného 
okamihu. Ich čítanie je ozajstným zážitkom, ktorý 
podčiarkujú nádherné ilustrácie mladej umelkyne 
Lucie Žatkuliakovej. Knihu si môžete objednať na 
stránke www. cervenynos.sk.

Ak už knihu máte, pošlite radosť deťom do nemocníc 
prostredníctvom online platby na www.cervenynos.sk.

Ilustračné foto, autor: Mária Mühl
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Lásky, šťastia hodiny, 
v kruhu svojej rodiny, 
užite si spoločné, 
krásne sviatky Vianočné 
a nech dlho prevláda 
novoročná nálada.  

Oheň v krbe tíško praská, Oheň v krbe tíško praská, 
v srdciach vládne pokoj, láska.v srdciach vládne pokoj, láska.
Ježiškovi napíšem, Ježiškovi napíšem, 
nech Vám splní každý sen.nech Vám splní každý sen.
Už sa stromček ligoce, Už sa stromček ligoce, 
prajeme Vám krásne Vianoce.  prajeme Vám krásne Vianoce.  
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

KOVOOBRÁBAČ -  ZÁMOČNÍK, 
FRÉZAR - ZVÁRAČ CO2, 
ZVÁRAČ TIG - ARGÓN.

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 
+ záleží od profesie.

Práca v SR a ČR.  Kontakt: 
0905 344 461 - 0915 956 707
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50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

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

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 16, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

cena už od

EUR/m24,06
CEMENT  •  STIERKY  •  LEPIDLÁ  •  SADROKARTÓNY  A PRÍSLUŠENSTVO  •  ŠALOVACIE
TVÁRNICE  •  IZOLÁCIE ISOVER  •  FARBY-LAKY  •  KANALIZÁCIA (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

33
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim domáce tkané plát-
no, vrecia, kroje, kašmírové 
sukne, šatky, maľované truh-
lice, starožitnosti 0909117320 

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

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
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

85
_0
87
3

STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

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

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

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

�������������������
������������������
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���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


