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Týždenne do 27 450 domácností

O pýche v týchto pyšných časoch

10-0012

datom@datom.sk
www.datom.sk

• upratovanie

0908 437 079

HĹBKOVÉ

RS stavba s.r.o.

Karol Mikláš

TEPOVANIE
10-0029
16-0056

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
Tel. 0910 644 981
www.rsstavba.sk

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

10-0004

• čistenie kožených
sedačiek

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

BENÁTSKE
STIERKY

0911 690 217
0905 690 217

ing. kubaška

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

Okná pre radosť
Energetická efektivita
Komfort užívania
Pocit bezpečia
Individuálny vzhľad
Made in Germany

Malacky
Břeclavská 3

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA
•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

10-0266

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

OKNÁ A DVERE

10-0020

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
Práve pýcha je prameňom všetkých sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuopovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, je. Myslí si, že má na to právo. To, že si
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. pramení z jeho mylnej predstavy, že je
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a viac alebo vyššie ako ten, koho kritizumoje nápady sú hodné titulu génia. Aj to je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť Pyšný človek sa často snaží druhými
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan- manipulovať, či už skryto alebo priamo.
stve patrí medzi sedem hlavných hrie- Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nachov, môže však byť aj prejavom pato- stupujú emócie ako hnev či slovná agrelogickej sebavedomosti, nadradenosti, sia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme siamské dvojčatá.“ Tvrza dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi- dil James Russell Lowell,
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže- americký básnik, editor a
me používať, ako sami uznáme za vhod- diplomat.
Tak, skúsme to na jar
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pý- bez nej... pekný týžchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť deň, vážení čitatev nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať lia, vám želá
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

52-0012-1

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-So: 9-19, Ne: 10-19
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MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0044

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

16-0044

0904 466 799
10-0040

0911 566 799

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

• Moravské Sudové
• Pezinské
od
1,20 eur
• Fľašové

MUSÍME SI POMÁHAŤ / SLUŽBY
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Musíme si pomáhať
V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

MAKLÉR
0950 474 549 • svihla@kp-reality.sk
Pomôžem Vám s predajom
nehnuteľnosti a pozemku v BA kraji

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavateľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
Ak sa chcete pridať, nazrite na webospoločností a ich zamestnancov.
vú stránku:
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
Naše vydavateľstvo
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícvám za to úprimne ďakuje.
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,

10-0032

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

Frézovanie

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0007

Redakcia:

Ak máte problém so železitou,mangá novou,tvrdou alebo inou vodou, máme
pre Vás praxou overenú a spoľahlivú
úpravňu vody s nízkymi prevádzkový mi nákladmi - Zeoclay s.r.o.

Stupava

0903 169 839

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

32-0025

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Západné 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

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

0907 721 667, Malacky

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

Stredné Slovensko

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

KLIMATIZÁCIE

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

servis

0910 111 100
0905 744 062

aj na splátky

www.klimatizacia.info
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16-0034

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

16-0017

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

16-0010

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

2

SLUŽBY

MALACKO

3

OBCHODNÉ CENTRUM

STRED MALACKY

Z PONUKY VYBERÁME:

Bravèové mäso chladené
Hovädzie mäso chladené
Kuracie mäso chladené

(prsia, vykostené stehná, štvrte, trupy, peèeò, srdce, žalúdky)

Morèacie mäso chladené
(stehná, krídla, prsia, krky)

Ryby mrazené

(filé top bez vody a bez chémie, pstruhy, tilápia, losos, hejky)

32-0031

Berieme všetky gastro lístky a gastro karty.

16-0059

Domáce údené mäso
Klobásky
Zabíjaèkové špeciality

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
I

Y
K
N
I
V
O
N V PREDAJI

DAMSKE

23

EUR

I

DAMSKE

15

EUR
I

I

PANSKE

DAMSKE

EUR

16-0002

17

15

EUR
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Občianska
riadková
inzercia

Podvodníci v mene
Slovenskej pošty stále útočia

SPOMIENKY

Slovenská pošta zaznamenala už
viac ako 20 typov podvodných e-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich
odosielateľom bola pošta. Adresáta
vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručeniu či
uloženiu zásielky či zaplateniu colných poplatkov.

Odišiel si cestou, po ktorej
kráča každý
sám, ale spomienky v srdci
zostali nám.
22. 3. 2021 si pripomíname
8. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý Bohumil
Žilavý z Malaciek. S láskou a vďakou spomínajú
manželka, dcéra Mirka s
rodinou, syn Stanislav s Ivkou, Ivo s Valikou, sestra s
rodinou, švagriná s rodinou
a ostatná rodina.
S
veľkou
úctou si pripomíname
nedožité 100.
výročie narodenia manžela a otca Jozefa Kaina z
Lábu. S láskou spomínajú
manželka Mária, syn Miloš
a dcéra Tonička s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.

Najnovšie dostávajú adresáti falošné emaily pod hlavičkou Slovenskej
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré
ponúkajú kúpu či predaj rozličných
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svojej platobnej karty cez falošnú stránku
veľmi podobnú webovej stránke pošty,
majú mu byť na účet pripísané peniaze
za tovar.
Aj v tomto prípade ide o podvod,
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta
peniaze ani nesprostredkúva pripísanie peňazí na účet prostredníctvom e-mailov. Adresátov týchto podvodných
emailov preto pošta vyzýva k ostražitosti, aby kontrolovali adresu odosielateľa a na podozrivé emaily nereagovali.
Vizuály falošných mailov sú zverejnené
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.
V mene Slovenskej pošty dostávajú
adresáti aj falošné e-maily, prostredníctvom ktorých si môžu údajne zmeniť
doručenie alebo uloženie zásielky. Informácie z takéhoto e-mailu sú podobné informáciám z oficiálneho webu po-

ZĽAVY

AŽ
DO

40%

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 2-posteľovú izbu v Ma, cena
300 €, len pre pánov.Tel.
0903214187
» V centre MA dám do prenájmu zar.2i. byt v RD, samostatný vchod - dvor.Tel.
0910190666
» Prenajmem zariadený 2-1 byt - MA-Domky.
0903351573

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

VIZITKY

0905 859 679

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

63-09

03

na všetky
kamenárske práce

Záhorácka 12, Malacky | Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

» red

K A M E N Á R ST VO

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

» Predám elektrický 3-kolesový skúter, 2-ročný, ako
nový, cena dohodou.Tel.
0905759457
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

šty, až na niekoľko zámerne podobných
nepravdivostí.
Napríklad zákaznícka podpora
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín
denne, ale iba v pracovných dňoch v
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uvedeného telefónneho číslo na Zákaznícke centrum - 0850 192 413, pričom
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej
pošty, a preto by klienti nemali na takéto emaily reagovať.
Okrem toho sa stále objavujú falošné e-maily či SMS správy pod hlavičkou
Slovenskej pošty, požadujúce od adresátov úhrady poplatkov za doručenie
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient
akceptuje túto falošnú požiadavku,
webový odkaz ho presmeruje rovno na
platobnú bránu, kde má zadať údaje
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa
mali mať na pozore, pretože ani v tomto
prípade nie je odosielateľom Slovenská
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada
poplatky prostredníctvom e-mailov či
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj
poplatok za colné konanie zaplatí klient
priamo pri doručení zásielky.
V tejto veci podala Slovenská pošta trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetrovanie.

10-0024

Čas plynie,
smútok zostáva,
tá
strata v srdci
bolieť neprestáva. Dňa 21.
marca 2021 uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil náš
milovaný Vladimír Gecler
z Perneku. S úctou a láskou spomína sestra Mária
a celá rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Ministerstvo financií bojuje
proti dezinformáciám o daniach

Ministerstvo financií SR upozorňuje, že tieto informácie sú nepravdivé
a považujeme ich za poplašné správy.
Aj z toho dôvodu sa snaží aj na sociálnych sieťach vyvracať všetky nepravdivé a zavádzajúce informácie v súvislosti s témou – daň z nehnuteľnosti. V
tomto boji proti dezinformáciám bude
pokračovať.
Reforma zdaňovania nehnuteľností na hodnotovom princípe je v súčasnosti vo fáze prípravy koncepcie,
ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby
a postupy zavedenia hromadného oceňovania nehnuteľností. Následné témy
týkajúce sa daňovej povinnosti budú
známe až po spracovaní koncepčného
riešenia.
Minister financií Eduard Heger sa

už viackrát vyjadril, že daňová reforma
vrátane zmien v dani z nehnuteľností
nespôsobí negatívne zásahy do sociálnej štruktúry slovenskej spoločnosti.
Jej podstatou je naopak podpora pracovnej aktivity, podnikania, tvorivosti,
investícií, lebo to sú základné atribúty
rastu životnej úrovne a kvality života
našich občanov.
Ministerstvo financií ubezpečuje
občanov, že pri akýchkoľvek daňových
zmenách zohľadňuje sociálne aspekty
a inak to nebude ani pri daňovej reforme. Na Slovensku roky chýbali reformy
a aj preto ministerstvo začalo zaostávať
v životnej úrovni za vyspelými krajinami. Teraz ich chce priniesť, lebo cieľom
každej reformy je zlepšiť život občanom
v krajine, a nie naopak.

10-0045

Počas predchádzajúcich dní sa na
sociálnych sieťach začali šíriť rôzne
informácie o tom, že Ministerstvo financií SR plánuje zaviesť neprimerane vysoké dane z nehnuteľností, ktoré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc
eur. Zároveň sa objavujú rôzne prepočty a percentá z trhových cien, ktoré vraj budú zavedené od roku 2022.

» Zdroj: Ministerstvo financií SR

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

16-0003

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

63-49

splátky od 98 €

021

3. 2

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood
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Ako byť zdravý?

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kurčatá na mäso
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €,
3-týž/2 €, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg. M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908151966.Tel.
0911206783
» Predám konzumné zemiaky žlté 0,28 € / kg, Láb.
Tel. 0918355461
»
Predám
pšenicu
0902127914
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

INZERCIA

0905 859 679

Chcete si
podať
inzerát?

» Ján Košturiak

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt
Malacky
Najnižšie podanie: 104 250,00 EUR

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.
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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

hydinárska farma topoLnica

Termín konania dražby:
dňa 12.04.2021 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Nemecký Kultúrny domVeľká spoločenská
sála, Barónka 3, 831 06 Bratislava- Rača.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: byt č. 10 - 11 , 3.p.,
vchod: 17D, v polyfunkčnom dome or.č.17
A,B,C,D, súpisné č. 5365, postavenom na
parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 4503/46. Podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č.
5365 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej
mape ako parcelné č. 4503/46, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 480
m2, o veľkosti 10472/223030. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5949, k.ú. Malacky.

(pri galante)

Ponúka na predaj:

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

36-0006

» Kúpim starý dom do
25000 €. 0910539635
» Kúpim byt, do ceny
1100€ / m2 , podľa stavu.
0949375038

61-0056

07

VIZITKY

0908 979 469

A J E TO !

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264
264
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POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

Rizikové faktory sú stres, fajčenie,
alkohol alebo nezdravé jedlá. Moja
mama má 82 rokov. Nepije, nefajčí a stravuje sa striedmo. Každý deň sa jej zvýši
tlak. Niekedy je zúfalá a bezmocná, inokedy sa trasie od strachu alebo hnevu.
Jej hlavné rizikové faktory sú 3P - premiér, predseda a politici. Rizikový faktor je lenivý minister bez emócií, ktorý
provokuje svojho emočne nestabilného
šéfa. Ten je ultra rizikový faktor. Všade,
kde sa objaví vzniká toxický mrak urážok, hádok a negatívnych emócií. Keď sa
v rodine urážajú manželia, poškodzujú
psychiku detí. Keď sa pred celou krajinou hádajú dvaja blázni z vlády, ohrozujú psychiku miliónov ľudí.
Aj prostredie vlády a ministerstiev
spôsobuje čudný vírus - nakazení si o
sebe začnú myslieť, že sú mesiáši a svojich kritikov označujú za agentov zla.
Mnohé fyzické choroby majú svoj pôvod
v psychickej nerovnováhe. A psychická
nerovnováha vzniká často z televízie,
rozhlasu alebo internetu. Verím, že mo-

52-0006-4

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

jej mame by menej uškodilo, keby zjedla
kilo slaniny alebo vypila fľašu slivovice,
ako sledovanie tlačovej konferencie alebo besedy politikov v televízii. Tie hlúposti, prekrikovanie, klamstvá a urážky
sa už nedajú počúvať. Zvlášť nebezpečné časové úseky sú v nedeľu okolo obeda. Podvečer je večerníček pre seniorov
– strašenie novými mutáciami vírusu,
počítanie nakazených a mŕtvych.
Nebezpečným vysielaním sú aj televízne noviny. Môj kamarát sa v čase
televíznych novín rozhodol behať, ja v
tomto čase chodím na prechádzky. Všimol som si, že ľudí, ktorí sa namiesto
sledovania televíznych novín chodia
prechádzať alebo behať, pribúda. Pochopili, čo je dobré a zlé pre ich zdravie.
Pohyb pomáha, politika škodí. Premýšľam niekedy prečo musia ľudia takto trpieť. Celý deň pracujú
a večer, keď si majú
oddýchnuť, im do
obývačiek vtrhnú
hlúpi politici a pripravia ich o pokoj.
Chcete byť zdraví?
Vyhoďte televízor a politikov.

16-0011

» V centre MA prenajmem
1izb. byt po kompl. rekonš.
plne zariadený cena 450 €
t.č. 0905417193

Ľudia, ktorí chcú žiť dlhý a kvalitný
život by mali žiť zdravo a vyhýbať
sa rizikovým faktorom. Zdravý život
znamená 3P – pokojná myseľ, pravidelný pohyb a plnohodnotná strava.

63-06

Občianska
riadková
inzercia

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny
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7

Ochrana slovenských
potravinárov s otáznikmi

461210036

Pozornosť potravinárov a obchodníkov sa v posledných dňoch upriamuje
na legislatívny proces v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchode s potravinami a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Návrh
zákona poslanci NR SR posunuli ešte
začiatkom februára 2021 do druhého čítania. Agrorezort po jej predložení do pléna NR SR totiž veľmi citlivo vníma všetky
kroky, ktoré by nevyhnutne viedli k oslabeniu pozície potravinárov a poľnohospodárov v dodávateľsko-odberateľských
vzťahoch.
„Vždy a v každej situácii som bol
zástancom najférovejších riešení, aby
výsledok prinášal rovnocennosť medzi
partnermi a žiadna zo strán na nič nedoplácala. Preto dnes vítam toto silné
spojenie pri ochrane našich potravinárov
a prvovýrobcov. Rovnako vítam, že sme
sa na správnom riešení zhodli spoločne,“
povedal na tlačovej konferencii minister
Ján Mičovský za účasti zástupcov najvýznamnejších potravinárskych komôr.
V oblasti privátnych značiek vďaka

pozmeňovaciemu má bude spotrebiteľ
poznať obchodné meno a sídlo skutočného výrobcu. Za predpokladu, že o to výrobca požiada, odberateľ musí na obale
uviesť aj obchodnú značku výrobcu, ktorá bude rovnocenne znázornená v porovnaní s privátnou značkou. Tento zámer
pomôže (podľa ministerstva) spotrebiteľom jednoducho získať jasnú informáciu
o pôvode výrobku.
Pozmeňujúci návrh k tejto legislatíve
a opatrenia v samotnej novele majú za
cieľ zabezpečiť predovšetkým rovnováhu
v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín.
Poslaneckým návrhom dôjde k ponechaniu pôvodne vypusteného zákazu
predaja pod nákupnú cenu konečnému
spotrebiteľovi. Dôvodom je vytvoriť garanciu pre poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sa obávali, že zrušenie tohto zákazu stlačí ich predajné ceny ešte nižšie.

» red

33-0002

Vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi v potravinárstve majú neraz
dosah až na samotného spotrebiteľa.
Výsledok je jasný, je nevyhnutná podpora slovenských produktov.
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OTVÁRAME PRE VÁS
DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Studienka
Najnižšie podanie: 102 750,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 12.04.2021 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby:
Nemecký Kultúrny dom Veľká
spoločenská sála, Barónka 3, 831 06
Bratislava- Rača.
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR

Milé deti,
poď te spolu
s nami kráčať
a objavovať...

Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 689 postavený na parc.č. 1879/14. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 3625, k.ú. Studienka. Pozemky parc.č. 1879/7, 1879/14
a 1879/23 o celkovej výmere 2359 m2.Predmet dražby je evidovaný na LV č. 3556,
k.ú. Studienka.

...s Terezkou a Františkom

41-01

10-0011

Informácie k prijímaciemu
konaniu a viac o škôlke
od 11. apríla na novom webe
cirkevnej školy www.csmalacky.sk

MA21-11 strana -
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje, že
STAVEBNÉ POZEMKY
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 ,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5819, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5820, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5827, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2,
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 584 a LVč. 2161, sú
určené na odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a
ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
priamym predajom najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení nehorších právnych predpisov,
t.j. minimálne za cenu 40,76 €/m2
Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení nehorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu
na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného
majetku obce
do 03.06.2021, osobne alebo poštou, do podateľne
obecného úradu v Plaveckom Mikuláši
Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v
písomnej forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906
35 Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa
rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného
úradu v Plaveckom Mikuláši)
Podmienky priameho predaja sú zverejnené
a) na úradnej tabuli obce od 05.03.2021
b) na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš:
www.plaveckymikulas.sk

16-0057

52-0006-5

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

SLUŽBY
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MALACKO
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Covid mapa je stále tmavá

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

Na Slovensku je od pondelka 35 okresov, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Lipkde je najväčšie riziko šírenia ochorenia tovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra,
COVID-19.
Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, PreMedzi čierne okresy vo štvrtom stupni šov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sobvarovania patria Bánovce nad Bebravou, rance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa,
Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Ga- Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš,
lanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.
V druhom stupni varovania – červe- IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové
Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Vá- nom – sú tri okresy. Ide o okresy Kežmarok,
hom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Nové Zámky a Tvrdošín.
Platnosť negatívneho testu na ochoreRevúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, nie COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a
Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Zvo- bordových okresoch sedem, v červených 14
a v ružových 21 dní. V čiernych okresoch je
len, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
V treťom, čiže bordovom stupni varo- zakázaný vstup aj výstup z okresu. Pri borvania podľa COVID automatu sa nachádza dových, červených a ružových okresoch je
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Barde- pohyb medzi okresmi možný len s testom s
jov, Bratislava I - V, Brezno, Bytča, Detva, platnosťou sedem dní.

v Stupave
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

75-09

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

85_0182

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

10
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Jar je obdobím rizika požiarov
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že
najpočetnejšou skupinou požiarov
v roku 2020 boli požiare súkromného
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška
škôd, spôsobených požiarom predstavovala 570 660 Eur.
Hasičský a záchranný zbor v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov
pred požiarmi a jarným vypaľovaním
trávy upozorňuje na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b),
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov. Práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov
a fyzických osôb v súvislosti s danou
problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve,
správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom
období.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon
nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať
prístup k požiarnym zariadeniam alebo
k vecným prostriedkom na ochranu pred
požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu
alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú
jednotku alebo zneužiť linku tiesňového
volania.
Porušenie tohto zákazu je možné
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo
výške 331 € a pre právnické osoby alebo
fyzické osoby – podnikateľov vo výške
16 596 € , prípadne je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
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Na našu jednozmennú prevádzku
v Zohore
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:
Majster v hale druhotných surovín (Zohor)
Riadenie organizovanie činnosti jednozmennej prevádzky
- príjem, triedenie a lisovanie druhotných surovín.
Skúsenosti s VZV a vedením menšieho tímu sú podmienkou.
Základná mesačná hrubá mzda 855,- EUR + 200,- EUR mesačná
pohyblivá zložka.

Závozník
Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných
trás a ich vrátenie do príslušného zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 670,- EUR + 210,- EUR mesačná
pohyblivá zložka.

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

07-0011

MALACKO

» Zdroj: HaZZ SR
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0003

0800 162 162

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

