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• zrovnávanie pozemkov

• navážanie kameniva

• presun materiálov

• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441

ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

- profizatepľovanie budov a domov

   (certifikát tsus)

- rekonštrukcie budov RD a bytov

- zámkové dlažby a výstavba

  betónových plotov

- sadrokartónové konštrukcie a maľovky

obhliadky: 0903 233 423 / všetky

informácie nájdete aj na www.m-unit.sk

RESPIRATOR
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera

FFP2
0,48€
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www.autojj.sk
033/55 32 613-615

Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

- brzdový systém

- podvozok

- tlmiče

- výfukové potrubie

- osvetlenie vozidla

- akumulátor

- prevádzkové kvapaliny

- pneumatiky

19,-Eur
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tel. 0944 877 966

• rekonštrukcie 
   domov, bytov
• strechy, krovy
• hydroizolácie
• zateplenia domov

• fasády
• zámkové dlažby
• oplotenia všetkého druhu
• vypratávanie rôznych 
   priestorov (odvoz zabezpečený)

STAVEBNÁ FIRMA
p o n ú k a :

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
ZĽAVA

35%
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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CHEMOLAK a. s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice

Nehnuteľnosti sú nepretržite zabezpečené kamerovým systémom a strážnou službou.

Vchod je zabezpečený cez hlavnú vrátnicu CHEMOLAK a. s.

V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne

Ing. Pavol Vidlička na tel. č. +421 905 400 102, resp. na vidlicka@chemolak.sk.

Nehnuteľnosti sú nepretržite zabezpečené kamerovým systémom a strážnou službou.

Vchod je zabezpečený cez hlavnú vrátnicu CHEMOLAK a. s.

V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne

Ing. Pavol Vidlička na tel. č. +421 905 400 102, resp. na vidlicka@chemolak.sk.

ponúka do nájmu, resp. na predaj

ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY
ponúka do nájmu, resp. na predaj

ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY
na 3. poschodí administratívnej
budovy v sídle spoločnosti
v Smoleniciach
(14 kancelárií, technická miestnosť,
toale� ženy, toale� muži)

so  sídlom  v  Trnave

BYTOVÉ  DRUŽSTVO Voľby 2021
Oznamujeme svojim členom,

že prihlášky k voľbám
do orgánov BD môžu

posielať do 15. 4. 2021.

Všetky informácie sú dostupné
na stránke www.bd-trnava.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

01
-0

 T
T0

1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644
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Stredné Slovensko
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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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100% dobrý zárobok + na 100% sa vyhnúť covidu!
Naše absolútne izolované strediska vám poskytnú nie len záruku

vyhnúť sa covidu, ale aj zarobiť peniaze ako málokde inde!

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Obľúbené práce na chmeľniciach (zapichovanie a  zatáčanie)        
v Českej republike, s priemerným zárobkom cca 1000 - 1200 € 
/ mesačne! Možnosť pokračovať aj na vinohradoch. Za 3 mesiace 
si tak u nás zarobíte cca 3.000 – 3.300 € (80.000 - 90.000 Kč). 
Môžete pracovať aj kratšiu dobu. Výplata v hotovosti, zálohy každý 
týždeň. Prac. zmena 10 hod, pracuje sa na úkol! Ubytovanie           
a bezpečné cestovanie zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. 
Strava za symbolický príspevok. Práca nie je ťažká, ale hľadáme 
prednostne ľudí, zvyknutých na fyzickú prácu. Práca vhodná pre ženy, 
mužov aj páry. Nástupy po Veľkej noci. U nás vek nerozhodu-
je! Istota aj celoročnej práce, dôchodku aj na HPP. Každý, kto              
s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Už nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne 
zaistili príjem pre vašu rodinu! Máme dokonalý systém izolovaných a bezpečných stredísk, ktoré úplne 

zamedzujú riziku nákazy. Dôkazom je, že sme doteraz nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!
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0911 051 189

• osadenie obrubníkov,

   žľabov, palisád

• spevnenie lôžka

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
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0914 378 167 / 0905 904 844

KONTAJNERY AUTODOPRAVAKONTAJNERY AUTODOPRAVA

0914 378 167 / 0905 904 844

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON
SKLÁPAČE S HYDRAULICKOU RUKOU 6/9 TON

PALETOVÝ TOVAR, PLOCHA PRE 9 EUROPALIET
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
O viac informácií volajte na t. č.

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

ČASOVO OBMEDZENÁ AKCIA -40%

ZĽAVY PRE SENIOROV
30
1991-2021
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
Plynex, Kátlovce 2

0905 908 867, 033/5576 143
Predajňa: Trnava 

Rybníková 14 • 0905 160 148spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426
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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,

EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!

 0905 638 627  finančná ochrana
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Kdo, čo a prečo? No pre koronu. Táto pandémyja 
zakázala našim dzetom a vnukom chodzit do školy 
a trvá to už druhý školský rok. Žáci chvílu do školy aj 
chodzá a zaseky sú dlhú dobu doma. Otváraný škól 
sa otkladá na neurčito. Širák dole pret trpezlivýma 
učitelma, kerý nevedzá čo bude zajtra. Nevedzá, 
jako budú učit, či naozaj, či cez obrazovku. Či budú 
móct svojích žákov naživo vidzet a  pohlatkat. Ob-
dzivujem též rodyčov, kerý majú v obývačke školu, 
hriščo aj svoju robotu z domu. 

Okrem teho mosá zaiscit život domácnosci, na-
varyt, nakúpit, oprat, upratat a pri tem sa ešče ve-
nuvat firme. Je to naozaj náročné. A statečné dzeci 
čumá celé dny do tej obrazovky. Nemóžu ven, nemó-
žu za kamarádma, any za spolužákma. V pátek im 
oznámá, že v pondzelek idú do školy, radost je ob-
rovská. Cez počítač im dajú rozvrh a šecky inštrukci-
je, čo si majú do školy donést, jaké potvrdzený, jaké 
knyhy, jaké pomócky. A  v  nedzelu to šecko zrušá. 
Takže nyšt, do školy sa nejde, konec radosci. 

A to prváčik Matejko sa tak tešil, že obýmal pa-
pučky nachystané do školy. Jeho kamarád Jurko sa 
tak silno chystal do školyčky, že umýval školskú 
tašku až hu celú premočil. Marcel-
ka si zastrúhala šecky barvyčky 
a  vyzvedala ot mamičky, či jej 
kúpy pre pany učitelku kvecin-
ku. Asi sa jej zdálo, že je nový 
školský rok. A Tomáš, ten to len 
pocichu komentuval, prečo nás 
natahujú, už je to trecí ráz a dze-
tom sa šályt nemá.

Natahujú nás

» bapka Blašková

Ako ktoré
Ženy po karanténe

to na nás dobre hrajú,
niektoré sú tehotné
iné tak iba vyzerajú.

Obhajoval neveru
Ležal som vedľa tej ženy

a vyznával jej lásku,
že nie je moja, zistil som,

až keď si dala dolu masku.

Zložitá registrácia
Neviem čo je na vine

formulár a či počítače,
objednal som si vakcínu

a prišli mi už tri vysávače.

Športovci nevyskakujte
Rovno z atletických 

pretekov
akurát my, prví traja,

chceli sme si aj s cenou
vyskočiť do daňového raja.

Jarné upratovanie
Všetko živé, po zime,
upratuje svoje brlohy 

a nory,
ale ľudia, iba ako ktorí.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ

6425 K kaderník – vizážista

6446 K kozmetik – NOVINKA

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ3355 H stolár 
3678 H inštalatér 

6456 H kaderník 

UČEBNÝ ODBOR 4-ROČNÝ2977 H cukrár kuchár

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

2-ROČNÉ

3659 L stavebníctvo 
 hcálsemer v einakindop  L 3046

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 

KDE NÁS NÁJDETE?
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA

tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk

www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org

Facebook:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

POD

JEDNOU

STRECHOU
R

ELA
X

ŠIROKÝ

VÝBER

ODBOROV

SUPER ATMOSFÉRA

MODERNÉ PRACOVISKÁ

SÚŤAŽE
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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BEMAT, spol. s r. o.

�LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

Mikovíniho 7 � Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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FFP2 0,7€ / FFP3 2€
od 8€/ksSamosterilizačné

s covid certifikáciou

český výrobca RESPILONčeský výrobca RESPILON

smarTTshop.sk
predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

RESPIRÁTORYRESPIRÁTORY
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2 Auto moto/iné 

» JAWA 90 CROS ROADSTER PIO-
NIER MUSTANG SIMSON KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ 
0915215406 
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 
0949350195 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 

4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu izbu (ku-
chyna,wc) tel: 0948 014 213 

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 
0902570685
1izb. byt kúpim. 0907158622

10 ZÁHRADA a ZVERINEC 

» Predám paletové ohrádky 
vhodné na vyvýšené záhradné 
záhony 0903415537 
» Predám holubov lacno, 
poštových a kingov, tel: 0948 
014 213 

11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047

13 RÔZNE/predaj

» Predám Slivovicu, Marhulovi-
cu, tel: 0948 014 213 

ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

Občianska riadková inzercia

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

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

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca

> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

8
5
_
0
1
9
8

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 

PRACA V ČR, UBYTOVANIE 

ZABEZPEČENÉ. 

MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
APRÍL – MÁJ

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

na doplnky k oknám!
Super CENY

0
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ
AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

0
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tel. 0940 355 660

• rekonštrukcie 
   bytov
• sadrokartónové
   systémy
• oplotenia

• zámkové dlažby
• maliarske a murárske
   práce všetkého druhu
• vypratávanie priestorov
   a búracie práce

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

www.regionpress.sk



TT21-12-strana 7

ZAMESTNANIETRNAVSKO
7

9
6

-0
0

1
2

 T
T

0
2

> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 600 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

Do 15.3.2021 - nástupný

bonus - 150 EUR

PRACA@FMLOGISTIC.COM

4,59 € / hod.

OPERÁTOR
BALIACEJ LINKY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

8
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
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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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

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 ROZVOZ

Zabezpečíme
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

T .
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Ak sa v týchto dňoch chystáte na 
tradičné jarné upratovanie, ne-
musíte všetky nepotrebné veci 
vyhodiť. Možno si nájdu miesto v 
novom re-use centre, ktoré je spo-
ločným projektom skupiny FCC 
a mesta Trnava. Pôjde o miesto, 
kam bude možné odovzdať veci, 
ktoré už doma nepotrebujete, no 
stále môžu poslúžiť niekomu iné-
mu.

Re-use centrum vznikne na mieste 
terajšieho zberného dvora na Ulici Jána 
Bottu, kde nájdu budúci návštevníci 
už čoskoro nábytok, športové potreby, 
doplnky do domácnosti, knihy, auto-
sedačky, hračky a mnoho iného. Jed-
notlivé veci budú k dispozícii taktiež v 
e-shope, ktorý bude centrum prevádz-
kovať. Aktuálnu ponuku si tak bude 
možné pozrieť a objednať aj online. 
Služba bude v prevádzke od začiatku 
mája, pričom presný termín otvorenia 
bude závisieť od epidemiologickej si-
tuácie.

Opätovné využitie vecí
Zmyslom centra je predchádzať 

vzniku odpadu a bude teda slúžiť ako 
miesto darovania a nákupu použiteľ-
ných produktov tak, aby si našli nových 
majiteľov a neskončili na skládke. Ob-
čania sem budú môcť tovar bezodplat-
ne priniesť a zároveň si pre seba vybrať 
niečo vhodné za minimálne či symbo-
lické ceny. 

Výťažok poputuje na výsadbu zelene
Cieľom projektu nie je zisk. Výťažok z 

predaja poputuje na výsadbu stromov 
a ďalšej zelene v Trnave. Okrem ekolo-
gického prínosu má projekt aj sociálny 
rozmer, keďže umožňuje zamestnať 
ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú uplatnenie 
na trhu práce, napríklad slobodné ma-
mičky či invalidní dôchodcovia.

Namiesto zrušeného zberného dvora 
na Ulici Jána Bottu budú môcť Trnavča-
nia využívať ďalších šesť zberných dvo-
rov v meste.

Čo budete môcť odovzdať 
či kúpiť si v centre?

Pôjde o kuchynské potreby a riady 
napríklad keramický, porcelánový aj 

sklenený riad, hrnce, plechy na peče-
nie, taniere, šálky a iné, zariadenie a 
vybavenie domácnosti, náradie, špor-
tové potreby, hračky, knihy, CD, plat-
ne, obrazy, sochy, umelecké predmety, 
rámy na obrazy, vázy, dekorácie do do-
mácnosti, kvetináče, hudobné nástroje, 
budíky, hodiny, detské kočíky, autose-
dačky, postieľky, kolísky, hojdačky, ka-
belky, kufre, tašky.

Odovzdávané predmety musia byť 
funkčné, čisté a v takom stave, aby mali 
šancu získať nových majiteľov. Cen-
trum nie je určené na veľkorozmerný 
nábytok, elektrospotrebiče, textil ani 
potraviny.                                                         ren

Jarné čistenie 
Kamenáča 
odštartovalo 
Začal sa 14. ročník tradičného Jar-
ného čistenia Kamenáča. Z dôvodu 
protipandemických opatrení však 
tentokrát nebude hromadné, ale in-
dividuálne a zapojiť sa doň bude môcť 
každý, kto má záujem pomôcť prírode 
v Kamennom mlyne a jeho okolí.

Jarné čistenie Kamenáča bude prebie-
hať v termíne od 26. marca a potrvá až do 
6. apríla. Záujemcom budú v tomto termí-
ne k dispozícii igelitové vrecia na odpadky, 
ktoré si bude možné vyžiadať vo výdajnom 
okienku reštaurácie v Kamennom Mlyne - 
oproti detskému ihrisku počas víkendov a 
sviatkov od 13.00 do 18.00 h. Počas pracov-
ných dní bude výdajné okienko otvorené 
od 14.00 do 18.00 h. Každý účastník je po-
vinný na svoju zodpovednosť dodržiavať 
aktuálne protipandemické opatrenia.

Na výber sú štyri lokality
Záujemca si bude môcť vybrať lokali-

tu na čistenie zo štyroch lokalít a každá 
lokalita bude mať svoje zberné miesto, 
kde bude možné ponechať vyzbierané 
vrecia s odpadom.

Prvou lokalitou na výber bude okolie 
amfiteátra, detského ihriska a lužného 
lesa. Zberné miesto pre túto lokalitu 
bude parkovisko Kamenný mlyn.

Druhou lokalitou bude okolie splavu, 
kde bude situované ďalšie zberné miesto.

Treťou lokalitou na výber bude okolie 
záhradiek a depa, kde sa zberné miesto 
bude nachádzať v ostrej zákrute pred de-
pom v smere od Kamenáča.

Štvrtou lokalitou bude okolie medzi 
riečkou Parná a zadnými rybníkmi, kde 
sa bude nachádzať štvrté zberné miesto.

Mesto žiada dobrovoľníkov, aby vrecia 
s odpadom po zbere nechávali výlučne len 
na uvedených štyroch zberných miestach. 
Mesto Trnava v spolupráci so spoločnos-
ťou FCC zabezpečí odvoz vyzbieraného 
odpadu zo zberných miest 6. apríla, čím 
sa Jarné čistenie Kamenáča ukončí.

Z hygienických dôvodov sa tento rok 
nebude účastníkom poskytovať žiadne 
občerstvenie ani rukavice, mesto chce pre-
to každého požiadať, aby si priniesol svoje 
vlastné z domu.                                             ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Trnava bude mať re-use centrum

Dajte veciam druhú šancu

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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zdroj foto mesto Trnava

...čo je pre jedného odpad, to môže znamenať pre druhého poklad... 
zdroj foto manfredrichter pixabay

Trnavská samospráva má v pláne 
zvýšiť počet stromov v meste a roz-
miestňovať ich rovnomernejšie. Pri-
chádza preto s novinkou a občanom 
ponúkne možnosť adoptovať si mest-
ský strom a dať mu domov vo svojej 
záhrade. Projekt sa volá Strom do 
domu a spustiť by ho mali už čoskoro.

Svoj strom môžu získať nielen obyva-
telia rodinných domov so záhradami, 
ale aj firmy, ktoré preň majú vo svojom 
areáli vhodný priestor. „Trnavčania si 
budú môcť zo širokej ponuky drevín 
vybrať strom podľa vlastných predstáv. 
Okrasný či ovocný v troch rôznych veľko-
stiach – ten pravý si nájde každý,“ hovorí 
Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy 
a dodáva, že mesto Trnava každoročne 
vysádza stovky nových stromov, aby 
bola Trnava čo najzelenšia, môže to však 
robiť iba na svojich pozemkoch. „Mož-
nosti výsadby často limitujú aj podzem-
né inžinierske siete, dopravná situácia 
alebo šírka uličného profilu,“ objasňuje 
hovorkyňa. „V meste je viacero ulíc, kde 
z rôznych dôvodov nie je možné drevi-

ny vysadiť, o pár metrov ďalej za plotmi 
súkromných záhrad by sa však miesto 
našlo. Typickými príkladmi sú Vajslova 
dolina, Kopánka, Špíglsál či Tulipán,“ 
popisuje Ondrej Horváth, vedúci odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestské-
ho úradu v Trnave. „Strom produkuje 
kyslík a absorbuje CO2 bez ohľadu na 
to, na koho pozemku stojí. Ani vtáky a 
včely nepoznajú ploty či katastre. Ráta 
sa doslova každý strom, ktorý vysadíme, 
pretože prispeje k zazelenaniu Trnavy a 
tým aj k zlepšeniu jej klimatických pod-
mienok,“ uzatvára Horváth.

Vytvoriť treba „zelené pľúca“ mesta
„Je nevyhnutné, aby sme sa čo naj-

lepšie adaptovali na dopady zmeny 
klímy, ktoré sú už neodvratné. Trnava 
je v tomto medzi slovenskými mestami 
výrazne popredu – robíme množstvo 
zelených opatrení, ktoré nás majú čo 
najviac chrániť pred extrémami po-
časia, a je to jedna z našich hlavných 
priorít z dlhodobého hľadiska,“ vy-
svetľuje primátor Trnavy Peter Bročka. 
„Manažment dažďovej vody, tieniace 

prvky vo vnútroblokoch, zazelenanie 
lávky na Starohájskej, jazierko na Štr-
koch, podmienka budovať zelené stre-
chy pre stavebníkov, to je časť z toho, čo 
sa nám už podarilo. Pred nami sú ešte 
veľké projekty ako Medziháj, kde chce-
me pomocou agrolesníckych systémov 
vytvoriť ekostabilizujúce „zelené pľú-
ca“ mesta, ktoré budú v podmienkach 
odlesnenej monokultúrnej Trnavskej 
tabule mimoriadne dôležité,“ opisuje 
primátor.                                                      ren

Trnava môže byť aj vďaka vám zelenšia
Adoptujte si mestský strom

Trnavčania si budú môcť adoptovať 
strom. zdroj foto photoshopper24 pixabay
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Ak sa v týchto dňoch chystáte na 
tradičné jarné upratovanie, ne-
musíte všetky nepotrebné veci 
vyhodiť. Možno si nájdu miesto v 
novom re-use centre, ktoré je spo-
ločným projektom skupiny FCC 
a mesta Trnava. Pôjde o miesto, 
kam bude možné odovzdať veci, 
ktoré už doma nepotrebujete, no 
stále môžu poslúžiť niekomu iné-
mu.

Re-use centrum vznikne na mieste 
terajšieho zberného dvora na Ulici Jána 
Bottu, kde nájdu budúci návštevníci 
už čoskoro nábytok, športové potreby, 
doplnky do domácnosti, knihy, auto-
sedačky, hračky a mnoho iného. Jed-
notlivé veci budú k dispozícii taktiež v 
e-shope, ktorý bude centrum prevádz-
kovať. Aktuálnu ponuku si tak bude 
možné pozrieť a objednať aj online. 
Služba bude v prevádzke od začiatku 
mája, pričom presný termín otvorenia 
bude závisieť od epidemiologickej si-
tuácie.

Opätovné využitie vecí
Zmyslom centra je predchádzať 

vzniku odpadu a bude teda slúžiť ako 
miesto darovania a nákupu použiteľ-
ných produktov tak, aby si našli nových 
majiteľov a neskončili na skládke. Ob-
čania sem budú môcť tovar bezodplat-
ne priniesť a zároveň si pre seba vybrať 
niečo vhodné za minimálne či symbo-
lické ceny. 

Výťažok poputuje na výsadbu zelene
Cieľom projektu nie je zisk. Výťažok z 

predaja poputuje na výsadbu stromov 
a ďalšej zelene v Trnave. Okrem ekolo-
gického prínosu má projekt aj sociálny 
rozmer, keďže umožňuje zamestnať 
ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú uplatnenie 
na trhu práce, napríklad slobodné ma-
mičky či invalidní dôchodcovia.

Namiesto zrušeného zberného dvora 
na Ulici Jána Bottu budú môcť Trnavča-
nia využívať ďalších šesť zberných dvo-
rov v meste.

Čo budete môcť odovzdať 
či kúpiť si v centre?

Pôjde o kuchynské potreby a riady 
napríklad keramický, porcelánový aj 

sklenený riad, hrnce, plechy na peče-
nie, taniere, šálky a iné, zariadenie a 
vybavenie domácnosti, náradie, špor-
tové potreby, hračky, knihy, CD, plat-
ne, obrazy, sochy, umelecké predmety, 
rámy na obrazy, vázy, dekorácie do do-
mácnosti, kvetináče, hudobné nástroje, 
budíky, hodiny, detské kočíky, autose-
dačky, postieľky, kolísky, hojdačky, ka-
belky, kufre, tašky.

Odovzdávané predmety musia byť 
funkčné, čisté a v takom stave, aby mali 
šancu získať nových majiteľov. Cen-
trum nie je určené na veľkorozmerný 
nábytok, elektrospotrebiče, textil ani 
potraviny.                                                         ren

Jarné čistenie 
Kamenáča 
odštartovalo 
Začal sa 14. ročník tradičného Jar-
ného čistenia Kamenáča. Z dôvodu 
protipandemických opatrení však 
tentokrát nebude hromadné, ale in-
dividuálne a zapojiť sa doň bude môcť 
každý, kto má záujem pomôcť prírode 
v Kamennom mlyne a jeho okolí.

Jarné čistenie Kamenáča bude prebie-
hať v termíne od 26. marca a potrvá až do 
6. apríla. Záujemcom budú v tomto termí-
ne k dispozícii igelitové vrecia na odpadky, 
ktoré si bude možné vyžiadať vo výdajnom 
okienku reštaurácie v Kamennom Mlyne - 
oproti detskému ihrisku počas víkendov a 
sviatkov od 13.00 do 18.00 h. Počas pracov-
ných dní bude výdajné okienko otvorené 
od 14.00 do 18.00 h. Každý účastník je po-
vinný na svoju zodpovednosť dodržiavať 
aktuálne protipandemické opatrenia.

Na výber sú štyri lokality
Záujemca si bude môcť vybrať lokali-

tu na čistenie zo štyroch lokalít a každá 
lokalita bude mať svoje zberné miesto, 
kde bude možné ponechať vyzbierané 
vrecia s odpadom.

Prvou lokalitou na výber bude okolie 
amfiteátra, detského ihriska a lužného 
lesa. Zberné miesto pre túto lokalitu 
bude parkovisko Kamenný mlyn.

Druhou lokalitou bude okolie splavu, 
kde bude situované ďalšie zberné miesto.

Treťou lokalitou na výber bude okolie 
záhradiek a depa, kde sa zberné miesto 
bude nachádzať v ostrej zákrute pred de-
pom v smere od Kamenáča.

Štvrtou lokalitou bude okolie medzi 
riečkou Parná a zadnými rybníkmi, kde 
sa bude nachádzať štvrté zberné miesto.

Mesto žiada dobrovoľníkov, aby vrecia 
s odpadom po zbere nechávali výlučne len 
na uvedených štyroch zberných miestach. 
Mesto Trnava v spolupráci so spoločnos-
ťou FCC zabezpečí odvoz vyzbieraného 
odpadu zo zberných miest 6. apríla, čím 
sa Jarné čistenie Kamenáča ukončí.

Z hygienických dôvodov sa tento rok 
nebude účastníkom poskytovať žiadne 
občerstvenie ani rukavice, mesto chce pre-
to každého požiadať, aby si priniesol svoje 
vlastné z domu.                                             ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Trnava bude mať re-use centrum

Dajte veciam druhú šancu

zdroj foto mesto Trnava

...čo je pre jedného odpad, to môže znamenať pre druhého poklad... 
zdroj foto manfredrichter pixabay

Trnavská samospráva má v pláne 
zvýšiť počet stromov v meste a roz-
miestňovať ich rovnomernejšie. Pri-
chádza preto s novinkou a občanom 
ponúkne možnosť adoptovať si mest-
ský strom a dať mu domov vo svojej 
záhrade. Projekt sa volá Strom do 
domu a spustiť by ho mali už čoskoro.

Svoj strom môžu získať nielen obyva-
telia rodinných domov so záhradami, 
ale aj firmy, ktoré preň majú vo svojom 
areáli vhodný priestor. „Trnavčania si 
budú môcť zo širokej ponuky drevín 
vybrať strom podľa vlastných predstáv. 
Okrasný či ovocný v troch rôznych veľko-
stiach – ten pravý si nájde každý,“ hovorí 
Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy 
a dodáva, že mesto Trnava každoročne 
vysádza stovky nových stromov, aby 
bola Trnava čo najzelenšia, môže to však 
robiť iba na svojich pozemkoch. „Mož-
nosti výsadby často limitujú aj podzem-
né inžinierske siete, dopravná situácia 
alebo šírka uličného profilu,“ objasňuje 
hovorkyňa. „V meste je viacero ulíc, kde 
z rôznych dôvodov nie je možné drevi-

ny vysadiť, o pár metrov ďalej za plotmi 
súkromných záhrad by sa však miesto 
našlo. Typickými príkladmi sú Vajslova 
dolina, Kopánka, Špíglsál či Tulipán,“ 
popisuje Ondrej Horváth, vedúci odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestské-
ho úradu v Trnave. „Strom produkuje 
kyslík a absorbuje CO2 bez ohľadu na 
to, na koho pozemku stojí. Ani vtáky a 
včely nepoznajú ploty či katastre. Ráta 
sa doslova každý strom, ktorý vysadíme, 
pretože prispeje k zazelenaniu Trnavy a 
tým aj k zlepšeniu jej klimatických pod-
mienok,“ uzatvára Horváth.

Vytvoriť treba „zelené pľúca“ mesta
„Je nevyhnutné, aby sme sa čo naj-

lepšie adaptovali na dopady zmeny 
klímy, ktoré sú už neodvratné. Trnava 
je v tomto medzi slovenskými mestami 
výrazne popredu – robíme množstvo 
zelených opatrení, ktoré nás majú čo 
najviac chrániť pred extrémami po-
časia, a je to jedna z našich hlavných 
priorít z dlhodobého hľadiska,“ vy-
svetľuje primátor Trnavy Peter Bročka. 
„Manažment dažďovej vody, tieniace 

prvky vo vnútroblokoch, zazelenanie 
lávky na Starohájskej, jazierko na Štr-
koch, podmienka budovať zelené stre-
chy pre stavebníkov, to je časť z toho, čo 
sa nám už podarilo. Pred nami sú ešte 
veľké projekty ako Medziháj, kde chce-
me pomocou agrolesníckych systémov 
vytvoriť ekostabilizujúce „zelené pľú-
ca“ mesta, ktoré budú v podmienkach 
odlesnenej monokultúrnej Trnavskej 
tabule mimoriadne dôležité,“ opisuje 
primátor.                                                      ren

Trnava môže byť aj vďaka vám zelenšia
Adoptujte si mestský strom

Trnavčania si budú môcť adoptovať 
strom. zdroj foto photoshopper24 pixabay
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Dovezieme až do vášho kurníka!

09

w

Predávame 17 - 20 týždňové mládky 
Dominant hnedý, pásikavý, čierny, sasexový, 

biely, green a dark shell... 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi 

od belgického výrobcu Versele Laga.

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk
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TRNAVA

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
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PK     18.210 Pezinsko
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MT    41.690 Martinsko+TR
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PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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KE    83.740 Košicko
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

TESÁRA / VODÁRA / INŠTALATÉRA 
KLAMPIARA / POKRÝVAČA 

IZOLATÉRA / OKNÁRA 
STROJNÍKA / VODIČA 

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY
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0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

PO O O PODÁ K  P D

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

PO O O PODÁ K  P D
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Trstínska cesta 20, Trnava (smer Senica)
0918 877 578

www.zahradnictvobega.sk | info@zahradnictvobega.sk
Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 | Sobota 8.00 – 18.00

V ponuke nový tovar okrasných
drevín, jahôd, sadzbových
zemiakov, ovocných stromčekov,
drobného ovocia, trvaliek,
široký výber hnojív, zeminy a kôry.

V ponuke nový tovar okrasných
drevín, jahôd, sadzbových
zemiakov, ovocných stromčekov,
drobného ovocia, trvaliek,
široký výber hnojív, zeminy a kôry.
Predaj okrasného a prírodného kameňa,

štrkov, zeminy, obklady a dlažby,
 palisády, obrubníky...

NÁVRHY REA I ÁCIE A DRŽ Y ÁHRAD

predajná plocha 10 000 m2
predajná plocha 10 000 m2

MÁME OTVORENÉ
  V    
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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky. 
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok 
uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu, znášajú 
výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali výrobky, ktoré 
majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou triedou, pretože šetríme prírodné 
zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. V  prípade batérií a  akumulátorov sa snažíme o  používanie batérií s  dlhou životnosťou alebo využívame nabíjateľné 
akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho 
odpadu. 
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a  akumulátory na miestach spätného zberu a  odpadové pneumatiky u  distribútorov pneumatík. 
Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:
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Nitrianska 10
95301 Zlaté Moravce

+421 910 952 771
www.klimarek.sk 

• Predaj, montáž, poradenstvo
• Rekuperácie 
• Klimatizácie 
• Tepelné čerpadlá
• Elektrické podlahové kúrenie
• Fotovoltaika
Značky: DAIKIN, SAMSUNG, GREE, KOMFOVENT, NEOSOLAR ...
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  marec  2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1490 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

WWW.REGIONPRESS.SK

pokládka: • zámkovej dlažby
 • strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
 • závlah

Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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