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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok           
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

36
-0
00
2

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

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 45444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča/vodičku

v Čiernej Vode-Šorjakoš
5 eur/h brutto

Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti



GA21-01 strana 2

FIRMÁM Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

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    42.810 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 (31.270 domácností)

»CZ 175 SIMSON STELA PI-
ONIER STADION JAWA 90 
KÚPIM TIETO MOTORKY AJ 
POKAZENÉ 0915215406

  
»Prenajmem rod. Dom 2+1 
v Tešedíkove, 0903 731 710
»Dám do prenájmu zaria-
dený 1izb.byt v centre GA 
0903311940

»Predám bet.garáž v GA 
0903424016

»Kúpim haki lešenie.0908 
532 682  

»Vymením 2 liliputích 
kohútikov za sliepočky 
0907582053 
  

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181   

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP GA 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, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 1. 2021 

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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Zvládneme to? Vydržíme? Poddá sa 
tá nákaza skôr ako my? Takéto, ale-
bo, verím, že im veľmi podobné otáz-
ky sa preháňali na začiatku roka v 
hlavách mnohých z nás.

Viem, určite nie všetkých. Po-
daktorí mali a stále majú vo svojich vnú-
torných svetoch pre nich obvyklé myš-
lienky, závisť, nenávisť, vypisovanie 
ohováraní. Ono by to asi inak ani nešlo. 
Aj takí musia byť. Medzi veľkými musia 
byť aj maličkí. A určite medzi tými, ktorí 
vás na chodbe, vo vchode či na chodní-
ku pozdravia s milým úsmevom, sú aj 
takí, ktorí vás pred chvíľou ohovorili, 
poslali na vás anonym, alebo vám as-
poň oškreli na parkovisku auto.

Ľudia sú proste už raz takí. Z nie cel-
kom známych príčin v ich vnútri zvíťa-
zila závisť, nenávisť a potreba pomsty.

Stojí za to v týchto prvých dňoch 
roka myslieť na úplne iných ľudí. Po-
ďakovať sa tým, ktorí boli cez sviatky v 
službe a držali vo svojich dlaniach ruky 
našich blízkych. Poďakovať sa všetkým, 

bez nasadenia ktorých by boli štatistiky 
úplne katastrofálne. “Mal som najkraj-
šie Vianoce vo svojom živote” - napísal 
mi dospelý človek, ktorý mal prvý raz 
kapustnicu, klobásku, šalát, banán a 
oriešky. Verím a dúfam, že medzi nami 
sú desaťtisíce takých, ktorí iným pomá-
hajú, bez toho, aby sa o nich vedelo, 
posielajú balíčky, starajú sa, všímajú si.

Verím a dúfam, že stále je medzi 
nami oveľa viac múdreho dobra ako 
hlúpeho zla. A dúfam, že rok 2021 rozšíri 
rady tých dobrákov. Zlo tu vždy bolo, je 
a bude. Niektorí nešťastníci v jeho šírení 
cítia svoje uspokojenie. Treba ich poľu-
tovať. A dobru zas pomôcť 
dorásť do dospelosti.

Milí čitatelia, za celé 
vydavateľstvo si vám 
dovoľujem želať zdravie 
a čo najviac stretnutí s 
dobrom. To ostatné 
je nepodstatné, 
okrajové. Všetko 
dobré!

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

bru zas pomôcť 
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Všetko 

9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) 
do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne.

Od 1.1.2021 sa zvýši minimálny vyme-
riavací základ o 39,50 €, a to v porovnaní 
s minimálnym vymeriavacím základom 
platným v roku 2020. Zvýšenie minimál-
neho vymeriavacieho základu vplýva aj na 
zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Minimálny mesačný vymeriavací zá-
klad pre platenie odvodov do Sociálnej a 
zdravotnej poisťovne predstavuje 50 percent 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 
úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Uvedené znamená, že pri stanovení 
výšky minimálneho vymeriavacieho zá-
kladu pre platenie odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 potre-
bujeme poznať priemernú mesačnú mzdu 
za rok 2019, ktorá je (štatisticky) vo výške 
1 092 eur. Minimálny mesačný vymeriava-
cí základ pre platenie odvodov od 1.1.2021 
teda predstavuje sumu 546 eur.

V prípade, ak SZČO (živnostníkovi) 
vznikne povinnosť platiť odvody do So-
ciálnej poisťovne, bude povinný platiť od 
1.1.2021 povinné poistné na sociálne pois-
tenie vo výške 33,15 percent z vymeriava-
cieho základu.

Minimálne mesačné odvody SZČO (živ-

nostníka) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021 
predstavujú výšku 180,99 €, ktorú vypočí-
tame ako 33,15 percent z minimálneho vy-
meriavacieho základu (zo sumy 546 €).

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do Sociál-
nej poisťovne v roku 2020, ktoré predstavu-
jú sumu 167,89 €, to znamená nárast výšky 
odvodov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € 
mesačne.

SZČO (živnostník) je povinný hneď od 
začiatku vykonávania svojej činnosti platiť 
minimálne preddavky do zdravotnej pois-
ťovne (t. j. odvody), ktoré predstavujú 14 
percent (resp. 7 percent v prípade fyzickej 
osoby so zdravotným postihnutím) z vy-
meriavacieho základu. 

Minimálne mesačné odvody SZČO 
(živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 predstavujú výšku 76,44 eur, kto-
rú vypočítame ako 14 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu (zo sumy 
546 €). Pre fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím predstavujú minimálne me-
sačné odvody do zdravotnej poisťovne 
výšku 38,22 eur, t. j. 7 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu.

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do zdra-
votnej poisťovne v roku 2020, ktoré pred-
stavujú sumu 70,91 eur, to znamená nárast 
výšky odvodov do zdravotnej poisťovne o 
5,53 eur mesačne.

Živnostníci 
si na odvodoch opäť priplatia

» red

10.január 1904    
Japonsko vyhlásilo vojnu Rusku po predchádzajúcom útoku japonských 
torpédových člnov na ruskú eskadru v prístave Port Arthur

Výročia a udalosti
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Kolektív vydavateľstva vytvoril au-
dioknihu pre seniorov. Darovali ju do do-
movov dôchodcov vo forme DVD nosičov.

Fotopublikácia Slovenské hrady a 
zámky Slovenska je v poradí druhou le-
teckou fotoknihou autora a leteckého fo-
tografa Milana Paprčku. “Pri lete nad ma-
lebnou slovenskou krajinou sa po väčšine 
vynímajú už z diaľky a lákajú letca tak, 
ako ostrovy v mori lákajú moreplavca. Ob-
lietať okolo nich a obdivovať ich zhora je 
krásny pocit, ktorý chcem dopriať aj ostat-
ným. Za sedem rokov lietania a stovák ho-
dín vo vzduchu som si málokedy zabudol 
fotoaparát na zemi. Zopár záberov sa po-
darilo a tak som ich zrhnul do tejto knihy, 
aby si mohli aj ostatní vychutnať pohľad 
na slovenské hrady aký sa naskytne len 
pilotom či vtákom vznášajúcich sa nad 
našou krajinou”, hovorí Paprčka.

V knihe čitateľ nájde viac než 50 slo-
venských hradov, zámkov a zrúcanín. 
Ku každému objektu sa vzťahuje povesť, 
ktorá je aj v anglickom jazyku. “Myšlien-
ka pre vytvorenie audioknihy vznikla 
pravdupovediac spontánne. Keď sme sa s 
kolegami rozprávali, akým spôsobom by 
sme mohli potešiť starších obyvateľov v 
seniorských zariadeniach, rozhodli sme 
sa vytvoriť audioknihu, nakoľko majú 
niektorí horší zrak a tak si knihu nemôžu 
podrobne prezrieť či prečítať si”, spresňuje 
autor knihy Milan Paprčka.

Audioknihu nahovorili ľudia na rôz-
nych pozíciách. Samotný autor knihy, 
kurátorka Slovenského múzea máp, per-
sonálna riaditeľka, regionálny projektový 
manažér, koordinátori projektov, grafici, 
manažér financií či technický riaditeľ.”Po 
prvý raz som nahrávala ukážky audiokni-
hy a nesmierne ma to bavilo. Nielenže som 
priložila ruku k spoločnému dielu, ale 
som si pri tom oddýchla a prečítala si po-
vesti pre mňa neznámych hradov či zrú-
canín, o ktorých som doposiaľ nepočula. 
Už teraz sa teším na druhé vydani”, hovorí 
kurátorka Slovenského múzea máp, An-
drea Farkašová.

Nahovorené slovenské povesti o hra-
doch a zámkoch sú rozdelené do siedmich 
dielov. Tak si môže poslucháč vypočuť 
každý deň iný diel. Audioknihu si môže 
vypočuť ktokoľvek na youtube kanáli:

https://www.youtube.com/playlist?list=-
PLFufhYGZmhZA1lGxxeCTI6BtBSOn9MS

Audiokniha o slovenských 
hradoch a zámkoch pre seniorov

» red

Tesne pred vianočnými sviatkami 
piloti a fotografi zo skupiny Sloven-
sko z neba dali dohromady svoje 
najkrajšie zábery na Slovensko z to-
hoto roku, ale aj z minulosti.

Vytvorili tak pôsobivý nový krát-
ky štvorminútový film a zprístupnili 
ho verejnosti. Slovensko z neba je vízia 
firmy CBS spol, s.r.o., ktorá je leteckou 
spoločnosťou a zároveň vydavateľom 
najväčšej edície kníh s tématikou letec-
kej fotografie na svete. Vydaných kniž-
ných titulov edície Slovensko z neba sú 
už desiatky a vytlačené knihy sa rátajú 
v státisícoch. Keď bude táto edícia kom-
pletná, každá z 2927 slovenských obcí 
bude mať v niektorej z kníh uverejnené 
svoje letecké fotografie.

Najnovšie video je jedinečné tým, 
že obsahuje výlučne letecké zábery a 
umožnuje vidieť známe miesta pohľa-
dom, aký sa “pozemšťanom” bežne 
nenaskytne. Pútavú hudbu k videu 
tvorí hymnická pieseň Slovensko moje, 
otčina moja od banskobystrického zo-
skupenia Moje Slovensko.

Hovorí pilot a letecký fotograf 
Milan Paprčka: “Slovensko fotogra-
fujeme už 13 rokov a tento rok sme ho 
začali vo veľkom aj filmovať. Preto 
sme sa rozhodli vytvoriť krátky film, 
z najkrajších záberov, ktoré sa nám 
podarili, a ktoré potešia srdce každé-

ho Slováka. Ale aj Čecha, Poliaka, či 
Maďara, proste každého, kto má Slo-
vensko rád. Veľmi pekne ďakujem hu-
dobnému zoskupeniu Moje Slovensko, 
ktoré nám umožnilo použiť najkrajšiu 
verziu piesne Slovensko moje, otčina 
moja, akú som kedy počul. Tiež ďaku-
jem Alešovi Muchovi, ktorý toto výni-
močné video “zostrihal”.Okrem veľmi 
známych lokalít ako Vysoké Tatry, 
Bratislava, Spišský hrad, či Dunaj, vo 
videu nájdete aj úplne “obyčajné” slo-
venské obce, ktoré ale z neba vyzerajú 
veľmi neobyčajne. Zámer autorov bolo 
ukázať, že aj tá najobyčajnejšia sloven-
ská obec môže byť klenotom. Video 
obsahuje aj názov každej lokality, pre 
uľahčenie orientácie.

Video nájdete aj na adrese cujte.sk.

Vianočný darček, 
ktorý na vás počkal

» red

Podniky v kultúre a kreatívnom prie-
mysle môžu do konca marca žiadať o 
dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva 
a kultúry v spolupráci so zástupcami 
kultúrno-kreatívneho priemyslu sa do-
hodli na forme pomoci pre toto odvet-
vie, ktoré výrazne postihli obmedzenia 
spojené s pandémiou koronavírusu. 

„Vďaka vytrvalému a ústretovému 
prístupu všetkých zúčastnených sa po-
darilo nájsť schému, ktorá pomôže pod-
nikom pôsobiacim v kultúre,“ zdôraznil 
vicepremiér a minister hospodárstva Ri-
chard Sulík. „Cieľom je nielen zachrániť 
tento silne zasiahnutý sektor, ale zároveň 
aj zabrzdiť druhotnú platobnú neschop-
nosť, ktorá by mala veľmi negatívne 
dopady aj na iné sektory,“ vysvetlil šéf 
rezortu hospodárstva. „Ministerstvo kul-
túry doteraz pomáhalo dotáciami najmä 
jednotlivcom, teraz vďaka spolupráci s 
ministerstvom hospodárstva prinášame 
pomoc firmám pôsobiacim v kultúrno-
-kreatívnom priemysle, ako sú s.r.o., 
akciové či komanditné spoločnosti. Som 
nesmierne rada, že po viacerých formách 
pomoci kultúre sa nám podarilo spustiť 
ešte pred koncom roka aj túto,“ uviedla 
ministerka kultúry Natália Milanová.

Podmienkou poskytnutia pomoci 
je pokles obratu v období od 1. marca do 
31. decembra 2020 najmenej o 30 percent 
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 

2019. Pomoc bude poskytovaná ako prí-
spevok na nekryté náklady, čiže tie, ktoré 
neboli kryté tržbami alebo inou pomo-
cou. „Znamená to, že ak žiadateľ čerpal 
dotáciu na nájom alebo mzdy, nemôže si 
náklady na ne uplatniť znova,“ vysvetlila 
poradkyňa ministra hospodárstva Jana 
Kiššová. „Systém pomoci je nastavený čo 
najjednoduchšie, firma uvedie porovna-
nie tržieb v sťaženom období roku 2020 
s rovnakým obdobím roku 2019 a všetky 
náklady za sťažené obdobie v roku 2020. 
Zároveň uvedie sumu krytia týchto ná-
kladov, či už tržbami, štátnou pomocou 
alebo poistným. Zvyšná suma, teda suma 
nekrytých nákladov, bude základom pre 
výpočet dotácie,“ dodala J. Kiššová. Výš-
ka dotácie bude v prípade mikro a ma-
lých podnikov 90 percent nepokrytých 
fixných nákladov, stredné podniky môžu 
takto získať 70 percent nepokrytých fix-
ných nákladov.

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci 
pre kultúrny priemysel

» red

Život ľudí nad 62 rokov by sa mal 
zase o niečo zjednodušiť. V medzi-
rezortnom pripomienkovom kona-
ní je totiž zákon z dielne minister-
stva financií, ktorý ich automaticky 
oslobodzuje od platenia daní zo sta-
vieb a bytov. A to už tento rok.

Ale všetko, čo znie až príliš dobre, 
má svoje “ale”.

Parlament novelu zákona o miest-
nych daniach a poplatkoch schválil, 
seniori by už nebudú musieť vypĺňať 
ani oficiálnu žiadosť. Lenže - je tu malý 
“zádrhel”, ktorý z novely zákona robí 
prakticky papier na špecifické hygie-
nické použitie. Mesto alebo obec, v kto-
rej bývate, musí mať prijaté Všeobecné 
záväzné nariadenie, ktoré takéto oslo-
bodenie dovoľuje. „Návrh nerozširuje 
nároky občanom na zníženie alebo 
oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, 
ktoré obce priznávajú svojim daňov-
níkom. Mení sa len spôsob uplatnenia 
nároku s ohľadom na zníženie admi-
nistratívnej záťaže daňovníkov,“ vy-
svetľuje celkom nezrozumiteľne odbor 
komunikácie ministerstva financií.

Návrh novely zákona je síce pre 
obce a mestá prínosom, keďže znižuje 
administratívnu záťaž pri realizovaní 
uplatnenia oslobodenia alebo zníže-
nia dane, lenže, to sa musí udiať iba 
ak platí nejaké obecné nariadenie v 

tomto smere. V praxi sa tak vlastne nič 
nezmení. Tí, čo na úľavu nárok majú a 
žijú tam, kde na ňu nárok majú, o ňu 
len nebudú musieť žiadať.

Problém môže nastať aj vtedy, ak 
má nehnuteľnosť viacero majiteľov. 
Správca dane nedokáže v praxi reali-
zovať automatické poskytovanie úľa-
vy či zníženia dane z nehnuteľností u 
bezpodielových spoluvlastníkov ani 
v prípade viacerých spoluvlastníkov 
nehnuteľnosti. K úľave by tak mohlo 
dochádzať len v prípade, ak by pri-
znanie k dani z nehnuteľností mal po-
vinnosť podávať každý spoluvlastník 
nehnuteľnosti – či už podielový – za 
svoj spoluvlastnícky podiel, alebo bez-
podielový. Bez toho totiž nie je možné 
určiť vek všetkých vlastníkov.

Dôchodcovia, 
tešte sa, ale zas nie priveľa

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

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
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

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

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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2100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


