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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm

72
12
00

10
9

13
 12

1 0
03

7

STK 
 pripravím

vozidlo
0910 462 489

5,995,99
-25%

DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ  ZIMNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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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 T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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0905 719 148

Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 (41.340 domácností)

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Ponúkam 
murárske práce, 

omietky, obklady, 
dlažby. 

0914 283 05513
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Novootvorená prevádzka

slovenských syrových výrobkov,
nakladané syry, jogurty 
aj holandské kozie syry.

Nájdete nás 
na sídlisku 
Zapotôčky 

na jednosmerkách 
pri autobusovej 

zastávke.

Prievidza
Ľ. Ondrejova 17

0944 371 246
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Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A 
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijí-
ma spätnú väzbu od odborníkov a útočí 
na nich. Nemá logické argumenty a tak 
si vymýšľa hlúposti. 

Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo 
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto 
človek riešiť vážne problémy a zachra-
ňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá 
znalosti, skúsenosti ani systematický prí-
stup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľu-
dia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja. 
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďa-
lej. A ničí všetko okolo seba. 

Niekedy sa takýchto bláznov vyskyt-
ne na jednom mieste viac. Vymýšľajú bl-
bosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní 
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú 
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že 
ich drancovali armády silnejších štátov. 
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti 
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji, 
mafiáni a blázni. 

Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu 
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí 
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér 
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu. 
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa 
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému 
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú 
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu 
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj 
psychotesty alebo iné druhy skúšok.

Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu 
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nero-
bia, psychologické a psychiatrické vy-
šetrenia absolvovať nemusia a za svoje 
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je 
to normálne? 

Myslím si, že nie. A to sa na platy 
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú 
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti. 

Najhoršie na tom je, že tí hore si o 
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia 
dobré veci. Akurát by niekedy potrebo-
vali vymeniť svojich občanov. Keby sme 
náhodne vylosovali napríklad šoféra, 
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera, 
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť 
štát, fungovalo by to 
lepšie. Možno by títo 
ľudia mali aspoň po-
koru a nechali si po-
radiť od skutočných 
odborníkov. Takto sa 
musíme štyri roky 
trápiť. Znova 
a znova.

Nebezpeční hlupáci

» Ján Košturiak
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Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
7

80
12
10
00

5

Akcia platí do 15.2.2021

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava = 2.690 € 
+ DARČEK: taburet + okrasné vankúše ZDARMA

zľava
-20%

s inzerátom

Pravenec 411 tel.: 0907 787 089 www.zarpa.sk

Roh - pohodlné sedeniePolohovacia opierka
Polohovacie operadlo

Spanie 128/285

Úložný priestor

PRAVNO-M26-MOD1/

POLOH-3BF195/PO-3/-R100/

PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

ROZMER:                                         

166/383/258 cm
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NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

NAJLACNEJŠIE ZEMIAKY
SÚ V AGRODANE

Ponúkame 

Vám kvalitné 

konzumné

ZEMIAKY
0,29 €/kg

0,24€/kg

 

 

 

 

 

 

(Bojnická cesta 1)

Pondelok – Piatok : 7:30 – 17:00

Sobota : 8:00 – 12:00

Predaj v Koši (Areál RDP)

Pondelok – Piatok : 7:00 – 14:30

Kontakty

046 / 541 99 40 (Prievidza)

046 / 542 13 47 (Koš)
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PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie 0940 600 300

REKUPERÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

KLIMATIZÁCIE
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MULČOVANIE, FRÉZOVANIE, DRTENIE
Poskytujeme údržbu 

zelene svahovou kosačkou 

Green Climber.
Mulčujeme trávnaté porasty, 
frézujeme náletové dreviny 

a krovité porasty, ktoré následne 
drtíme priamo na mieste.

Viac na info@greenclimber.sk, 
0908 774 282

Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Kontakt
Telefón:  0950 699 875

Mail: uctovnikhn@gmail.com

Ako vypočítať dane?
Ako vyplniť formuláre daňového úradu, 

zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňového priznania
- výpočet mzdy a odvodov
- komunikácia s úradmi
- administratívne práce
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ, Jawa odkúpim moto-
cykel, diely, seriózna doho-
da, T: 0908 205 521
» Kúpim Babetu, Stelu, Pio-
nier, Simson, T: 0949 505 
827
» Kúpim moped značky 
Jawa, Stadion, Pionier, 
Mustang, Simson, Stela aj 
pokazený, T: 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Mama s troma tínedžermi 
a psíkom hľadá podnájom, 
T: 0907 980 661

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim záhradku v okrese 
Prievidza, T: 0915 254 565

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Predám drevo orech 
suché hr. 5cm suché na 
pažbu, T: 0903 132 299

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15
» Som bez zdravotných 
problémov, hľadám prácu 
vodiča „B“, aj čo treba, aj 
pre rodiny. Volať 0915 343 
208

zoznamka 16 

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Jozef Bakus

 Dňa 7.2.2021 si pripomíname 40 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a starý otec

z Podhradia. 
 

  S láskou spomíname.
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pán Milan Bartakovič

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

 Dňa 11. januára 2021 sme si pripomenuli 
2. smutné výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a starký

z Koša. 
 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu snami tichú spomienku.

  S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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Ľudovíta Krausku

 Dňa 6.2.2021 uplynie 25 rokov 
od smrti nášho milovaného manžela, 

otca a starého otca

z Lehoty pod Vtáčnikom. 
 Navždy ostaneš v našich srdciach.

  S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
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Valéria Pažická

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás dňa 17.1.2021 po ťažkej chorobe 

navždy opustila naša mama, 
starká a babka

z Bystričian - Dolná domovina vo veku nedožitých 88 rokov. 

  S láskou a úctou spomínajú dcéry Marta, Gitka, synovia Miroslav a Jaroslav s rodinami, 
syn Vladimír a ostatná smútiaca rodina. 
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Ministerstvo financií upozorňuje, 
že naďalej platí možnosť odkladu 
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne-
urobili, môžu do 31. marca požiadať 
o jednorazový odklad splátok maxi-
málne na 9 mesiacov.

„K dnešnému dňu požiadalo o od-
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z 
nich, teda viac ako 100.000, požiadala 
o odklad v apríli a máji minulého roka. 
V decembri to bolo len niečo nad 2000 
klientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi-
nisterstva financií Marcel Klimek. Po-
treba tohto opatrenia tak podľa neho 
zásadne klesá.

Ministerstvo financií pri uplatnení 
možnosti odkladu splátok už na začiat-
ku využilo v maximálnej miere rámec 
stanovený Európskou bankovou auto-
ritou (EBA) pre bezpríznakový odklad 
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard 
Heger skonštatoval, že väčšina klientov 
na Slovensku požiadala práve o tento 
9-mesačný odklad. „Už dnes máme 
informáciu, že väčšina týchto klientov, 
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent, 
nebudú mať problém nabehnúť späť a 
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.

Zvyšným klientom, ktorým uply-
nie moratórium a požiadajú o odklad 
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo naj-
lepšie riešenie, ako pokračovať v splá-
caní úverov. Štátny tajomník Klimek 
poznamenal, že väčšina z nich už do-
stala na mieru ušité riešenie, aby ich fi-

nančná situácia neutrpela. „Negatívne 
dotknutých je len zhruba 0,7 percenta 
celého objemu všetkých klientov, čo sa 
nijako významne nevymedzuje oproti 
bežnému rámcu. Dnes sme sa dohod-
li, že namiesto toho, aby sme zostali 
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto 
číslach nie sú zmysluplné, Slovenská 
banková asociácia prostredníctvom 
svojich členov bude uplatňovať veľmi 
citlivý individuálny prístup pre každé-
ho jednotlivého klienta, aby mu vytvo-
rila čo najlepšie podmienky na spláca-
nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.

Keďže mimoriadna situácia stále 
trvá a naďalej platí Lex corona, klien-
ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. 
marca požiadať o jednorazový odklad 
splátok maximálne na 9 mesiacov, kto-
rý bude bezpríznakový. Tak to umožni-
la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na 
európskom bankovom trhu.

Odklad splátok úverov

» Zdroj: MF SR
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�erstvé vajcia „M 20“ 169

Supercena

(1 kus = 0,08)

20 kusov

Pomaran�e 199

Supercena

(1 kg = 0,66)

3 kg balenie

Sle�ové flety 
v oleji  
• rôzne druhy 

069

-22%

(100 g = 
0,81/0,68/PP)

170 g

0.89

Mrkva s hráškom

099

Supercena

(1 kg = 2,48/PP)

640 g

(100 g =
0,81/0,68/PP)

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté brav�ové 
mäso XXL 299

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

Kuracie prsné rezne 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Treska v majonéze 
Exklusiv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 
400 g za 1,79 €

239

Supercena

(1 kg = 5,98)

400 g

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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.

Tassimo 
Jacobs  
• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

369

Supercena

(1 kapsula = 
0,46/0,23)

8/16 kapsúl

170 g170 g

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 1. 2.
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Pepsi/
Mirnda/7UP
Peps /i/i/ 079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Jägereister

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

35 % 
alkoholu

Hravé 
korbá�iky 
• údené/neúdené 

119

Supercena

(100 g = 1,59/1,49)

75/80 g

Rajo m�am DUO 
• smotanový jogurt 
• rôzne druhy

025

Supercena

(100 g = 0,17)

145 g

Liptov 
Bryndza 089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29

Syrová 
náterka 
• rôzne druhy 079

Supercena

(100 g = 0,53)

150 g

Zlatý 
Bažant
• svetlé 
vý�apné 
pivo

049

Supercena

(1 l = 0,98)

0,5 l

Kryštálový 
cukor 053

Supercena
1 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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.

OD PONDELKA
1. FEBRUÁRA
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Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré TREBA negatívny test:

 Cesta do a zo zamestnania za-
mestnanca, ktorý vzhľadom na pova-
hu práce podľa rozhodnutia zamestná-
vateľa nemôže vykonávať prácu formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ktorá nemôže byť vykonávaná formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na účel pobytu v prírode 
vrátane individuálneho športu v rámci 
okresu a cesta späť; táto požiadavka sa 
však netýka detí pod 15 rokov ani senio-
rov nad 65 rokov;

 Cesta do čistiarne odevov, na 
doplnenie pohonných hmôt, na 
kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, 
do banky, poisťovne, do servisu bicyk-
lov, servisu motorových vozidiel, na poš-
tu (vrátane výdajného miesta zásielkov-
ní), cesta do služby technickej a emisnej 
kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;

 Cesta na výdajné miesto inter-
netových obchodov (e-shopov), 
cesta na výdajné miesto iných obchodov 
a cesta späť;

 Cesta s cieľom vycestovania do 
zahraničia a cesta späť pri návrate zo 
zahraničia;

 Cesta dospelého s cieľom spre-
vádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča 
strednej školy do školy a školského za-
riadenia a cesta späť;

 Cesta na úrad či iný orgán štát-
nej moci, ak úkon nemohol byť vyko-
naný na diaľku, a cesta späť.

Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré NETREBA negatívny test:

 Cesta v nevyhnutnom rozsahu 
na účel obstarania nevyhnutných 
životných potrieb do najbližšej ma-
loobchodnej predajne (čiže potraviny, 
lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá 
pre zvieratá);

 Cesta do lekárne či do zdravot-
níckeho zariadenia na účel neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, pre-
ventívnej prehliadky alebo plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, vrátane spre-
vádzania blízkej osoby alebo príbuzné-
ho, a cesta späť;

 Cesta na testovanie, teda vykona-
nie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 
alebo do mobilného odberového miesta 
na účel vykonania antigénového testu;

 Deti do 15 rokov a seniori nad 
65 rokov nebudú potrebovať test ani na 
pobyt v prírode;

 Cesta na pohreb blízkej osoby, 

uzavretie manželstva, krst a cesta späť;
 Cesta s cieľom starostlivosti o 

blízku osobu alebo príbuzného, ktorý 
je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta 
späť;

 Vychádzka so psom alebo mač-
kou do vzdialenosti 1000 m od bydliska 
a cesta s cieľom starostlivosti o hospo-
dárske zvieratá;

 Zdravotná vychádzka osoby 
staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne 
ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohy-
buje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 
1000 metrov od bydliska, pričom takúto 
vychádzku vykonáva samostatne alebo 
s členmi spoločnej domácnosti;

 Cesta dieťaťa a jeho sprevádza-

júcej osoby za rodičom alebo oso-
bou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a 
cesta späť; to isté platí aj na cestu rodi-
ča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa 
realizovanú v súvislosti s rozhodnutím 
súdu vo veci styku rodiča;

 Cesta dieťaťa materskej školy 
do a zo školy a školského zariade-
nia, cesta žiaka prvého stupňa základ-
nej školy do a zo školy a školského za-
riadenia;

 Cesta pri zabezpečovaní a pre-
súvaní sa do zariadení sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci;

 Cesta na súdne pojednávanie či 
na predvolanie orgánmi činnými v trest-
nom konaní.                                               red

Kedy potrebujete a kedy nemusíte 
mať preukaz o negatívnom teste
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2.2.2021 o 16.00 h. 

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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DIEGO Prievidza 
Vám želá veľa zdravia a všetko dobré v Novom roku.

pre živnostníkov máme otvorené 
Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod., 

pre zákazníkov 
na tel. čísle +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 

na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza
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Žiadosti o poukážky z projektu Ze-
lená domácnostiam II bude možné 
znovu podávať od februára 2021. 

Na inštaláciu zariadení na využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energie budú 
mať domácnosti naďalej päť mesiacov. 
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii 
záujem o túto formu podpory pretrvá-
va, a preto dopĺňame do zásobníkov 
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné pros-
triedky, ktoré sú momentálne v projekte 
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame 
predĺženú platnosť poukážok na 5 me-
siacov, aby mali domácnosti dostatok 
času na zabezpečenie inštalácie zaria-
dení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA 
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlene-
ných 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € 
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. 

Výška podpory zostáva v roku 2021 
nezmenená a naďalej závisí od inštalo-
vaného výkonu zariadenia. Maximálny 
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti 
na inštalácie fotovoltických panelov a 
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte  
na podporu inštalácií určených 37 mi-
liónov €. „Aj v tomto roku budú môcť 
domácnosti registrovať svoje žiadosti 
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky 
pre jednotlivé druhy zariadení budeme 
otvárať postupne s postupným vydá-
vaním poukážok,“ uviedol Peter Blaš-
kovitš. 

V súlade s osobitnými podmienka-
mi bude možné registrovať žiadosti o 
poukážky v termínoch:
–  fotovoltické panely od 8. februára 
2021,  slnečné kolektory od 10. februára 
2021,
–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,    
kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom 
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni 
a prvé tohtoročné poukážky budú vy-
dané v nasledujúcich dňoch - v utorok 
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako 
v minulom roku aj naďalej platí, že do 
vydania poukážky je možné žiadosti v 
elektronickom systéme upravovať,“ do-
plnil P. Blaškovitš.

Nové termíny pre žiadosti 
o ekodotácie do domácností

» red

Ministerstvo pôdohospodárstva 
potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v 
januári 2021 na Slovensku a vyzýva 
chovateľov k obozretnosti. Nákaza 
bola diagnostikovaná v Bratislave a v 
Košiciach. 

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby 
boli mimoriadne obozretní. Nákazu 
je v súlade so zákonom držiteľ povin-
ný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné 
ohlásiť podozrenie na toto ochorenie. 
Kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto 
nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕt-
vych vnímavých jedincov vo voľnej 
prírode. 

Pri nájdení uhynutých vtákov je 
dôležité nedotýkať sa uhynutých tiel 
a túto skutočnosť nahlásiť kompetent-
ným pracovníkom. Inšpektor vete-
rinárnej správy vykoná obhliadku a 
posúdi, či uhynutý vták je vhodný na 
odber vzorky na testovanie. Inšpektor 
RVPS zabezpečí odoslanie celého tela 
ako vzorky; resp. neškodné odstráne-
nie kadáveru na mieste alebo odvoz do 
kafilérie

Vtáčia chrípka je infekčné ochore-
nie vyskytujúce sa hlavne u kury do-
mácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, 
prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, 
labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, 
škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, 
ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa 
môže preniesť aj na iné cicavce. Hlav-
nými klinickými príznakmi je strata 

plachosti, znížená aktivita a príjem 
krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú 
pod tepelným zdrojom, majú našucho-
rené perie, nosnice častejšie kvokajú, 
klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné 
príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chra-
pot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, 
viečok, výtok z nosových otvorov, ale 
aj poruchy tráviaceho a nervového sys-
tému. 

V chovoch hydiny je mimoriadne 
dôležité zabrániť priamemu a nepria-
memu kontaktu voľne žijúcich vtákov, 
zvlášť vodného vtáctva s hydinou; 
zabezpečiť prísne oddelenie vodnej 
hydiny od ostatnej; novonakúpenú 
hydinu umiestniť do priestorov, ktoré 
boli vopred vyčistené a dezinfikované; 
hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a na-
pájať v uzavretom priestore alebo pod 
prístreškom, ktorý dostatočne bráni 
prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

Vtáčia chrípka na Slovensku

» red
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Zoznam odberných miest
Číslo OM Odberné miesto Režim odberného miesta
OM 01 ZŠ s MŠ, Malonecpalská č.37 – A, telocvične Bez rezervácie
OM 02 ZŠ s MŠ, Malonecpalská č.37 – B, telocvične Bez rezervácie
OM 03 Ciglianska cesta 8, dva prízemné byty Bez rezervácie
OM 04 Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – A, hlavný vchod S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 05 Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – B, vedľajší vchod Bez rezervácie
OM 06 SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1, B pavilón S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 07 SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka č. 1, telocvične Bez rezervácie
OM 08 SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, telocvičňa S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 09 SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, budova školy Bez rezervácie
OM 10 Dom kultúry v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11 S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 11 Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2 – A, Chodba vpravo S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 12 Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu č. 2 – B, Chodba vľavo Bez rezervácie
OM 13 ZŠ S. Chalupku č. 12, budova školy, vestibul S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 14 ZŠ S. Chalupku č. 14, budova školy, vestibul Bez rezervácie
OM 15 Športová hala, Bojnická cesta, južná tribúna S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 16 Športová hala, Bojnická cesta, severná tribúna S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 17 Športová hala, Bojnická cesta, vestibul športovej haly (vchod od ZŠ) Bez rezervácie
OM 18 ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7, telocvičňa S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 19 ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5, telocvičňa Bez rezervácie
OM 20 CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14, Šatne pri telocvični Bez rezervácie
OM 21 ZŠ Ul. energetikov č. 39 – A, Zadný vchod do ZŠ od parku S rezerváciou cez Bookio.sk
OM 22 ZŠ Ul. energetikov č. 39 – B, Zadný vchod do ZŠ od parku Bez rezervácie
OM 23 Dom kultúry Veľká Lehôtka, Podhorská ul.79 Dopoludnia bez rezervácie, po 13:00 s rezerváciou 

cez Bookio.sk
OM 24 Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45 Dopoludnia bez rezervácie, po 13:00 s rezerváciou 

cez Bookio.sk
OM 25 Dom kultúry Hradec , Ul. 1. mája 17 Dopoludnia bez rezervácie, po 13:00 s rezerváciou 

cez Bookio.sk

Mesto Prievidza vytvorí počas víkendu 30. a 31. ja-
nuára 2021 na skríningové testovanie obyvateľstva 
na COVID-19 spolu 25 odberných miest. Na 13 odber-
ných miest je možná rezervácia na konkrétne miesto 
a čas cez aplikáciu Bookio.sk. 

Možnosť rezervácie je odporúčame využiť pre obyva-
teľov mesta Prievidza. Telefónne číslo aj e-mail, kto-
ré sa používajú pri rezervácii, môžu byť rovnaké aj pre 
viac osôb. K rezervácii sa dostanete kliknutím na 
odberné miesto. Stručný návod postupu rezervácie je 

uvedený nižšie.

Počas soboty sa na všetkých odberných miestach sa tes-
tuje od 8:00 do 20:00 s prestávkami 12:00 - 12:45 a 
17:00 - 17:30. Posledný ster sa realizuje vždy 20 minút 
pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného 
miesta.

Počas nedele sa na všetkých odberných miestach sa tes-
tuje od 8:00 do 17:00 s prestávkou 12:00 - 12:45. 

Testovanie na COVID-19: 
Zoznam odberných miest a registrácia na testovanie

Viac informácií o rezervačnom systéme nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza. 
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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?
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8100% 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
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


