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O dobrom i zlom hneve

ZĽAVY
PO CEL
Ý
ROK

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre
veriacich. Pretože hriechom je tiež a
najmä činnosť v rozpore s morálnymi
normami zavedenými v spoločnosti.
To by mali vedieť predovšetkým tí,
ktorí sú presvedčení, že aj z takých
amorálností, akými sa verejne a často
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

131210175

hovoril už Marcus Tullius Cicero, rímsky
filozof a štátnik pol storočia pred našim
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vážení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí,
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých –
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!
Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr
Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne- hnev potláčať, než ho otvorene vyjadrozbavujeme ako odpadku zahodením vať. Potláčanie hnevu je ospravedňovaniekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur- nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti.
čitých okolností – napríklad, iba ak už Voľná cesta pre hriešnych.
sa vedome nebude opakovať. Celkom
Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu
pobavene si predstavujem púť mnohých je ohrozením vzťahu.
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo„…poznal som, ako málo stačí, aby
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k
neobmedzený pozemský a na úkor iných bezprostrednej skutočnosti - toto práve
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo ho privádza do zúrivosti.“ Autor výroich čaká aj PO :-)
ku je ruský spisovateľ Boris Leonidovič
„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja- Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami nás v posledných mesiacoch
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že doslova nazúrení?
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj
Pozitívny primeraný
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného hnev a schopnosť povedať
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo si, čo sa vám nepáči a taknejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku tiež kto, to vám želám do
na svojho druha. Ale ak niekto krivde ďalšieho týždňa. S
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do- pozdravom
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VODA

PLYN

SANITA

T: 0908 13 11 99
OBKLADY

'/$æ%<

JARNÁ AKCIA
13 121 0163

tel.:

na kontrolu a čistenie
kotlov
€
už od 40

0903 414 723

ceny

13 121 0173

vymaľovať
0915 173 007

KÚRENIE

Odstavčatá

13 121 0196

T:0948 975 710

13 121 0003

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

Chcete

RD, či bytovku?
Stačí zavolať

Pečené
prasiatka

E+G STAV s.r.o.

www.unimat.sk

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

13 121 0185

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

PALIVOVÉ DREVO
TVRDÉ 40€/prm

13 121 0157

MÄKKÉ 30€/prm

0948 468 858
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Partner
Wüstenrot

spoločnosť / reality, služby
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PRIEVIDZSKO Niečo asi robíme inak

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

13 121 0004

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A
Prievidza

mirka.dobrotkova@gmail.com

Zastupiteľstvo TSK schválilo zámenu
polikliniky s mestom Prievidza

statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Košovská 11B, Prievidza

ODVOZ A ODBER

Všetci obyvatelia Prievidze vnímame, že súčasný stav
budovy polikliniky je zlý. Majiteľom budov bol TSK.
Mesto preto nemohlo realizovať ich údržbu, ktorá by
bola potrebná na odstránenie nedostatkov. Mesto
zabezpečovalo aspoň čistenie okolia. Ale po niekoľkých dňoch bol neporiadok späť. Tak to s opustenými budovami žiaľ chodí. Kraj celé roky nedokázal pre
polikliniku nájsť vhodné využitie a nechal majetok
chátrať.
Aktuálne sa ukončili vzájomné rokovania medzi TSK a
mestom a pripravili sa potrebné právne podklady. Na
marcovom rokovaní Zastupiteľstva TSK bola schválená zámena vlastníctva k budovám býv. polikliniky s
mestom Prievidza. Som rád, že krajskí poslanci hlasovali ZA zámenu vlastníctva tejto budovy s mestom
Prievidza.

ODPADOV

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

Budova súrne potrebuje ďalšie využitie. Som presvedčený, že mesto naštartuje riešenie problému a
objekt bude mať adekvátny spôsob využitia. Práve
riešenie problému "ČO S POLIKLINIKOU?" bol jeden z krokov,
ktoré som pred nástupom do
krajského zastupiteľstva presadzoval. ĎALŠIA DOBRÁ VEC
SA PODARILA.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

VIAM

dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3. mája 2021 o 10.00 hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 3,
na 2.poschodí na ul. 29. Augusta 95/11, 972 51 Handlová
Najnižšie podanie: 18.900 € Minimálne prihodenie: 300€

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

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

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás
Bc. Alena Majorová

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€

(bezplatne a diskrétne)

13 121 0012

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0905 638 627 finanÎná ochrana

» KK

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?

66-0079

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

721190213

0905 719 148

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

13 121 0075

INZERCIA

Simona Pellerová

Lenže – Nemecko má 80 miliónov
obyvateľov, kým slovensko päť a pol
milióna. Prečo teda v Nemecku nezomieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by
vyzeral prepočet na množstvo tragédií
na Slovensku a počet obyvateľov na deň.
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam.
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo
tak, ako u nás.
Nech sa nám ľahšie počíta, dajme
tomu, že na Slovensku je smutný denný
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku
potom pri rovnakých opatreniach malo
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickejšie čísla nepresahujú stovku.
Vyhľadal som si štatistiky za spolkovú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlavným mestom), počet obyvateľov je tam
takmer porovnateľný so Slovenskom,
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý
je údaj o tamojšom počte nových prípadov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnajme. Oni majú 134 nakazených, my máme
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „našich“ majú desiatky výnimiek pre každý
prípad a potrebu.
Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pendlerom, zorganizovať v reštaurácii kar,
atď. To mám potvrdené. To všetko vieme, len to nechceme vidieť. Možno naši
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v
pandemickej bubline, striktne dodržujú
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek
vidieť?
A očkovacia turistika? Jazdíme po
celom Slovensku. Predo mnou tam stálo najmenej 200 osôb. Podľa informácie
od vojakov, systém objednal a pozval na
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zákaz zhromažďovania. Nebudú ma sankcionovať? Ak som sa tam nakazil, tak
budem od štátu žiadať odškodné.

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
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VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

87-0027

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Nemecku ešte nedávno (v marci) zomieralo na COVID asi 150 osôb denne. U
nás v tom čase asi sto.

13 121 0006

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

(ak rovno nie zle)

13 121 0030

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 121 0040

Redakcia:

reality, zdravie

prievidzsko

3

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
Essentiale 300mg 100 kapsúl
- je určený pacientom s poškodením

Celaskon Long effect 500mg
60 tabliet + Celaskon Long
effect 500mg 30 tabliet za
0,01€ - podporuje odolnosť

pečeňových funkcií v dôsledku toxicko metabolického poškodenia pečene a pri
zápale pečene. Liek obsahuje esenciálne
fosfolipidy, liek na vnútorné použitie.

organizmu pri chrípke a nachladnutí.
Liek obsahuje
kyselinu
askorbovú

M
vh

13,09€

8,49€
17,90€

Barny´s kolostrum
s betaglukánmi
+ darček ochranné
rúško vo vnútri
balenia

SOLEDUM 20 mäkkých
gastrorezistentných kapsúl
- na liečbu príznakov zápalu priedušiek

(bronchitídy) a bežného nachladnutia

PÁNSKA
ZDRAVOTNÁ
OBUV
aj na www.lekarenstm.sk

6,67€

15,09€

7,55€
Probio-ﬁx 60+30 kapsúl

- výživový doplnok, obsahuje 12 miliárd
životaschopných baktérií v maximálnej
dennej dávke

23,67€

Bioderma
Atoderm
Sprej
1x200ml -

15,35€

protisvrbivý,
upokojujúci
sprej pre
podráždenú
suchú až veľmi
suchú pokožku

LA ROCHE-POSAY
zľava 7€ pri
nákupe
nad 21€
+ darček
Micelárna
voda
100ml

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI

13 121 0010

VICHY zlosovacia súťaž o celoslovensky
exkluzívne ceny pri nákupe nad 21€

Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi,
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.

Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad supermarketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...
Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m�, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m� (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m� (vhodné na aktivity v exteriéri).

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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13 121 0198

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiadaviek nájomníka.

06 POZEMKY /6predaj
pozemky/predaj

14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
» Dôchodca bez zdravotných
s vlastným autom hľadá
rôzne práce po domácnostiach, T: 0915 343 208

Taktiež hľadáme spoľahlivých

vodičov na vnútroštátnu dopravu
(s vodičským preukazom C,E)
Pracovná zmluva na dobu neurčitú.

Nástup možný ihneď. Mzda: dohodou
Kontakt: 0917 801 287, e-mail: legarde@legarde.sk

Hasičská 4, 971 01 Prievidza

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

Bližšie informácie:

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

www.seniordombojnice.sk/index.php/sk/aktualne-informacie/volne-pracovne-miesta

e-mail: riaditel@seniordombojnice.sk
tel.: pracovné dni od 07:00 do 15:00 – 046/519 85 90

Práca v Nemecku

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13

(Možnosť vybaviť a ﬁnancovať potrebné doklady
k výkonu povolania vodiča MKD)

Odborný pracovník
- zdravotná sestra

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

12 DEŤOM
deťom
12

na TPP.
Jazdia sa prevažne koliečka - trasy SK-CH-SK
alebo SK-DE-SK, nakládky a vykládky v Prievidzi.
Podmienkou pre našu prácu je vodičský preukaz
C, E a všetky potrebné doklady.

hľadá zamestnanca na pozíciu

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

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Kúpim staré hodinky PRIM
a iné hodinky, T: 0905 767 777
» Kúpim staré vzduchovky,
ponúknite, T: 0949 505 827

vodičov MKD

Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice

07 REALITY
reality/iné
7 / iné

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10
» Dám do prenájmu peknú záhradu v Bojniciach, T:
0905 868 999 dohoda istá

Dopravná spoločnosť LEGARDE s.r.o.,
so sídlom v Prievidzi prijme
zodpovedných, spoľahlivých

Práce pre:

Sadrokartonista
Tesár
ubytovanie hradí ﬁrma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

0950 301 301 Práca na TPP

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Hľadám priateľku na vážny vzťah od 50 do 60 rokov,
T: 0918 256 367
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.
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PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

13 121 0172

05 DOMY / 5predaj
domy/predaj

hurtis@advokathurtis.sk

0800 500 091

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

85_0240

03 BYTY / 3predaj
byty/predaj

kóna či logie dokonalý estetický a funkčný priestor, môžeme to zadať napríklad
bytovému architektovi.
Ak sa do toho pustíme sami, musíme
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite
Jar však nepodieha vádnym naria- napríklad s poveternostnými vplyvmi
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri- už ide o povrchovú odolnosť materiáspôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť a prenosnosť do interiéru v prípade nesi napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie- priaznivého počasia.
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu
Mimochodom, je veľmi pravdepona balkóne aj pracovať.
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä
K dispozícii je cez internet a on-line psík, bude chcieť váš čas na balkóne
nákupy dostatočné množstvo ponuky. tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tejTak, ako sme boli zvyknutí po iné roky to časti bývania mysite aj na to, ab aj on
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz mal prístrešok v chádku, miesto na odtu máme novinku – pracovné kútiky. počinok, kde ho nebude na labky páliť
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do
nám v podstate na balkóne stačí kláves- on-line prostredia a zvoliť vhodné pronica a monitor a všetko ostatné necháme dukty z tamojšej ponuky.
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík
a správne sedenie, ako aj tlmenie slnečného svitu. Na to posledné nám poslúžia
najrôznejšie clonové systémy, či ich už
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť
sami, iné na montáž potrebujú odbornú
zručnosť a technológiu. Kompletnú ponuke nájdeme spoľahlivo na internete.
Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal» red

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim Pionier Stelu Simson
ponúknite, T: 0949 505 827
» Kúpim staré auto Škoda
Ford Tatra Simca Trababnt
Wartburg a iné, T: 0940 100
473
» Kúpim Jawa Manet CZ Manet Tatran Stadion Babetu
a iné diely doklady, T: 0940
100 473
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel/diely – seriózna dohoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrensky traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim starý Pionier
Mustang Simson Babeta aj
pokazené nekompletné, T:
0915 215 406
» Babeta, Simson, Pionier
kúpim – ponúknite, T: 0949
505 827

Chcete

Tento rok je iný, ako tie predošlé. V
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak
ešte neprichádza.

13 121 0183

01 AUTO-MOTO /1 predaj
auto-moto/predaj

Jar v byte I

85_02

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

13 121 0008

téma týždňa / služby, zamestnanie
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BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 
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NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM
- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

3UÎýVDSUHVYHGðLĘìHVPHQDMOHS{Î
Lev Nikolajevič Tolstoj

22.4.2021 o 16.00 h.

Citáty

$PRWRF\NOH $0$$$
[$8',$7'LN:

Jar je čas plánov a projektov.

,YDQ*UROPXV

13 121 0039

prievidzsko

KOMINÁR
· kontrola a þistenie komínov
· frézovanie zadechtovaných
komínov
mobil: 0902 376 433, 0903 215 348
e-mail: petokominar@centrum.sk

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

13 121 0193

Peter uga

0918 683 559 www.alternativ.sk

13 121 0002

DIEGO Prievidza

13 121 0132

Murárske, maliarske práce,
omietky, sadrokartóny,
maľovanie, obklady.

Vás pozýva na výpredaj skladov
od -33% do 50% na vybraný tovar.
pre živnostníkov máme otvorené

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod.,
pre zákazníkov

ZAVOLAJTE NÁM, AKO FUNGUJEME
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
13 121 0195

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

PD21-14 strana-
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www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

Objednajte si
z bezpečia domova.
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Slušovický zázrak má šancu na reparát
Moravské družstvo bolo prvé a v tej
Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí
starší si možná pamätajú poľnohos- dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo,
podársky „zázrak“ na severnej Mo- že veda spojená s pokrokovou mecharave a tým mladším to teraz pripome- nizáciou a spoločným hospodárením je
nieme. A nielen im.
viac ako orba s kravičkou a jednoradličným pluhom.
„Lepšie je urobiť chybu, ako nič neJZD Slušovice mali aj vlastný výokúsiť“, povedal docent František Čuba, skumný ústav ba aj banku. Vynikajúco
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho vybavené chemické laboratória, príslušdosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slu- nosť k niektorej politickej strane nehrala
šovice, malo poľnohospodárske druž- žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol
stvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ „pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento aj povinné sako a kravata. V poradnom
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún. zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí a ja, autor článku.
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý
Pre porovnanie ešte jeden veľmi dômal 5000 zamestnancov, 7000 družstev- ležitý faktor – pôdne podmienky hornej
níkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov časti Slušovíc sa podobajú na pôdne
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári to- podmienky (okr. Svidník) niektorých
tiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia okresov na Východnom Slovensku. Čo
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovi- tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopace ďalej pokračoval, dnes by dosiahol ob- kovať aj tam?
rat okolo 100 miliard korún. Celkovo sa
V Akčnom pláne rozvoja týchto okrepod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých sov (Svidník) sa vytýka nízka produktiviJRD, takže JZD Slušovice hospodárili na ta poľnohospodárskej výroby a nízka zakatastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200 mestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť
ha poľnohospodárskej pôdy z čoho pri- aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.
bližne 3 500 ha bola orná pôda.
Čo je k tomu potrebné – preštudovať
Slušoviciam ľudia, ktorí nepoznalí si správu o činnosti družstva Slušovice,
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V požiadať o vypracovanie ideového návrroku pred rozpadom družstvo dostalo hu na revitalizáciu hospodárenia vo vydotáciu od štátu vo výške 2,164.000 sta- braných okresoch, prerokovať a upraviť
rých korún. V tom roku zisk družstva bol návrhy v rade odborníkov.
» pre reGionpress
835,251.000 korún, čo znamená, že dotáIng. Alexander Čumakov DrSc
cie boli iba nepatrných 0,26 percenta.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
že nás dňa 23. marca 2021 vo veku
77 rokov navždy opustila milovaná
mamička, starká a prastarká

S láskou deti Peter, Anna, Jana, Erika s rodinami, osem vnúčat,
sedem pravnúčat, rodina Pukancová a ostatná smútiaca rodina.

13 121 0186

Anna Poliačiková, rod. Pukancová.

„Ťažko je nám bez teba, smutno je nám všetkým,
už nie je nič také, ako bolo predtým.
Aj keď nie si medzi nami, kytičku na hrob ti dáme,
sviečku zapálime so slzami v očiach
a bolesťou v srdci na teba zaspomíname.
Len ťažko sa píšu slová,
keď je tu čas a smutná spomienka znova.“

Dňa 12.4.2021 uplynie 10 veľmi dlhých
a smutných rokov, čo od nás odišiel,
odkiaľ niet návratu, dobrý, obetavý
a priateľský človek

S láskou milujúca manželka Anka, dcéra Lucka s rodinou a svokra.

13 121 0 153

Anton Kmeť

PONÚKAME
„Prichádzame k tvojmu hrobu,
postojíme, spomíname na lásku tvoju.
Tak náhle odišla duša tvoja, že nestihol si povedať:
zbohom, rodina moja...“

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
NA MIERU PODĽA POŽIADAVKY KLIENTA

Dňa 31.3.2021 uplynulo 28 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

• rodinné domy
• byty
• nebytové priestory
• inteligentné inštalácie
(TapHome)

Milanko Škoda

• zabezpečovacia technika
(Paradox, Jablotron)

• bleskozvody
• infra-panely
• podlahové elektrické kúrenie
• cenová ponuka rýchlo a bezplatne

13 121 0187

kliment@lkelektrik.sk

13 121 0142

„Stále je nám ťažko a smutno všetkým,
nič už nie je ako predtým ...
Všade chýba tvoj hlas,
mali sme ťa radi a ty si mala rada nás ...
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť ...“

Dňa 10.4.2021 si pripomíname
6. výročie úmrtia

Márie Bláhovej, rod. Kováčovej.
Smútiaca rodina.
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13 121 0189

Tel.: 0911 601 153

zo Zemianskych Kostolian.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

nevidiaci / služby
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Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska ponúka nevšednú výstavu

LEŠENIA

a DEBNENIA

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

13 121 0136

zamedzila vyhlásiť sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka vytvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov
sme nazhromaždili veľa zaujímavých
fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich
umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich
v okolí Úradu i Krajského strediska
Únia nevidiacich a slabozrakých Únie nevidiacich a slabozrakých SloSlovenska je organizátorom fotogra- venska, čím sa výstava stala dostupfickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej nou komukoľvek a kedykoľvek,“ hocieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti vorí Pavol Korček, hlavný koordinátor
voči ľuďom so zrakovým postihnu- výstavy Cesta svetla špeciál.
Výstava Cesta svetla špeciál je dotím a akceptovať ich ako prirodzenú
súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája stupná non-stop v exteriéri Únie nevia búra zbytočné bariéry či mýty ako diacich a slabozrakých Slovenska na
umenie? V tomto prípade umenie Sekulskej 1 v Bratislave.
zachytené vo fotografii. Amatérski
i profesionálni umelci akéhokoľvek
veku sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku
– umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú
desiatky fotografov s tým najlepším,
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých
určí odborná porota, bývajú ocenení
a ich snímky sú súčasťou spoločnej
výstavy, nezriedka putujúcej po ce» Zdroj: UNSS,
lom Slovensku.
foto: blanka mináriková:
Bohužiaľ, pandémia organizácii
ponorení v myšlienkach (2009)

13 121 0035

Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie
zatvorené a možnosť vnímať krásu
máme len online. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
prišla v týchto náročných dňoch
s unikátnou výstavou a priestorom, ktorý je návštevníkom kedykoľvek dostupný. V dni všedné
i sviatočné, aj počas pandémie.

prenájom

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 121 0159

prievidzsko

izolácie plochých striech

0905 807 194
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(Staré sídlisko)

13 121 0169

M. R. Štefánika 38, Prievidza

www.plochastrecha.eu

13 121 0156

801210031

• zatepľovanie plochých striech
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac
ako 500 000 m2 striech

sluŽBY, ZAMESTNANIE
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OD PONDELKA 12. 4.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

400 g

-30%
3.19
1 kg

1.59*

1 kg

Võ¨ÙÀ Ù
ØĀÏ
• rôzne druhy

=½ã¤ÏàĊ©
ĊÀ¨¤¨ÙóÏ©
ìïÏĒ

-37%

Supercena

0

• rôzne druhy

2

22
(1 kg = 5,55)

0

99

39
YĒę

• guľatozr�ná

ÙÀÙï¨úȍà
• rôzne druhy

110 g

-48%
250 g

1.29*

0

-23%

66

1.69

(100 g = 0,60)

;ïÔàĊóÏē
óĒï
• blok
• rôzne druhy

1

29
(1 kg = 5,16)

0,5 l

-33%
0.89

0

59

ÒúēęÙúY¤Ò¨ï
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

250 g

500 g

1

&ïÙÏà

1

29

99

(1 l = 1,18)

CóÒà

(1 kg = 3,98)

(1 kg = 5,16)
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interiér

prievidzsko

9
OD PONDELKA

ƝƠƛ¸

+=D

12. APRÍLA

Supercena

cena za 1 kg

-40%

250 g balenie

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

5.39

3

19

;ÿïÀ¨ìïóÙ©ï¨ėÙ¨

2

19
(1 kg = 8,76)

100 g

-40%
0.99
;ïǯ Ï

• tavený syr v čr�evku

0

59

ƎƋƋĀúȍęÏàĊ

-41%

42 kapsúl

1.69
;ÿ½ĒÙóÏ©
ÿúǯ¨ïÏĒ
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza

0

-33%

99

11.99*

ƌƜĀúȝęàÏŽƛİƛƜƍ

7

99
ƌƜÏìóÿÒŽƛİƜƤƍ

V¨ïóÀÒÿàìó
• rôzne druhy

52 %
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Ċà¤

-48%
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1.25*

1 ,5 l
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0.44*

0
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(1 l = 0,19)
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0
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(1 l = 18,56)
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(1 l = 0,33)

... a mnoho ďalších výrobkov nawww.lidl.sk
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• jemne sýtená/
sýtená

2l

10

sociálny labyrint / služby
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Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené
– zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné
ženy, ktorým vznikne nárok na dávku
po zániku nemocenského poistenia v
ochrannej lehote. Na rozdiel od iných
dávok nemocenského poistenia ju môžu
ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné
dávky (napríklad materské, nemocenské,
či rodičovský príspevok). K podmienkam
priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v
posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky alebo
poberania rodičovského príspevku. Pri
SZČO a dobrovoľne poistených osobách
nesmie navyše nedoplatok na poistnom
presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka
tehotných študentiek, pre tie je určené
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba
požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred
očakávaným dňom pôrodu, teda od 13.
týždňa tehotenstva a budú ju poberať
až do skončenia tehotenstva (pôrodom,
umelým prerušením tehotenstva alebo
spontánnym potratom).
Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov
(hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie
v rozhodujúcom období, čo je spravidla
predchádzajúci kalendárny rok. Výška
dávky predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej
najnižšia a najvyššia možná hranica. V
roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do
333,90 eura mesačne.
Nárok si uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke,
na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13.
týždňa tehotenstva. Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár,
ktorý bude k dispozícii na jej webstránke
od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od lekára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež
môže aj poštou alebo osobne.

» Zdroj: SP

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?
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 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.

43-00

Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla
2021 budúcim mamičkám poskytovať
novú dávku tehotenské. Po splnení
zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže
kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

13 121 0152

Budúce mamičky môžu od 1. apríla
požiadať o novú dávku
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PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava
13 121 0110

+421 910 598 927
www.drevopd.sk

STROJOVÉ
POTERY

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

61-0056

0948 300 988

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99
13 121 0021

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

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

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

zdravie / služby
sluŽBY
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Nový elektronický systém na objednávanie
chronicky chorých na očkovanie

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Župy majú k dispozícii úplne nový
a hlavne spoľahlivý elektronický systém objednávania pacientov s vážnymi diagnózami na očkovanie proti
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cieľom pomôcť samosprávam napĺňať
kapacity ich očkovacích centier a tiež
pacientom so závažnými chorobami
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev,
zlyhávanie obličiek, stavy po transplantáciách, či poruchy imunity a ďalšie.
„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôvere už mali pripravené riešenie, ktorým
dokázali zautomatizovať napĺňanie zoznamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš
Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.
Ako prví dostali od Dôvery pozvánPo tom, ako svoj elektronický systém ku na očkovanie pacienti so sklerózou
úspešne vyskúšala v spolupráci s Brati- multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia
slavským samosprávnym krajom, po- súkromná zdravotná poisťovňa momennúkla ho následne aj všetkým ostatným tálne pozýva už aj pacientov s inými záVÚC. „Táto spolupráca má poukázať na važnými ochoreniami, pričom o druhu
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dô- použitej vakcíny rozhoduje lekár.
ležité prihliadať aj na zdravotný stav pa„Objednávkový systém, ktorý pocientov. Je v našom záujme chrániť tých núkame našim poistencom, je doplnnajzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny kom k štátnemu objednávkovému sysriaditeľ Dôvery Martin Kultan.
tému. Ak pacient odmietne náš systém,
Dôvera vie svojím systémom pokryť môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez Kultan.
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten
Elektronický systém umožňuje
využíva iba v prípadoch, keď jej poisten- záujemcom nielen zaregistrovať sa na
ci nemajú e-mail alebo si nevedia termín očkovanie, ale napríklad aj informovať
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spolu- poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so
prácu pri očkovaní s nemocnicami.
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa
Pri kontaktovaní svojich poisten- bude opäť kontaktovať neskôr. Takiscov s ponukou na očkovanie využíva to jej môžu dať vedieť, že majú záujem
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje o inú vakcínu.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národnej stratégie očkovania proti covidu-19.
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho» Zdroj: ZP Dôvera

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-121

12

7

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

75-09

801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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interiér - exteriér - dekorácie

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE
NA 0908 244 019

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

PODLAHY

od 576,90€

ŠTÝLOVÉ ROLETY

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
ňov

od 1 08€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD21-14 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

13

13 121 0197

www.inexdecor.sk

služby, domácnosť

48 €

29,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.miko na.s k
Brillantis2
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75-15

94-0003-11

0903 405 588
0905 983 602

175/65 R 14
r. v. 2019

47-026

26

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
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37-0059

GLAZÚROVANIE
VANÍ

VÝP REDA J
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

MŠ Ul. M. Mišíka po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Materská škola na Ul. M. Mišíka v týchto dňoch otvorila
svoje brány po kompletnej rekonštrukcii. Celková kapacita materskej školy sa zvýši oproti doterajšiemu stavu o
20 miest – teda jednu triedu.

Po náročnom období pandemických obmedzení bola ukončená kompletná rekonštrukcia a potrebné kolaudačné povolenie. „Musíme priznať, že počas rekonštrukčných prác
nám situáciu výrazne skomplikovali viaceré epidemiologické opatrenia. Dokonca sme museli meniť stavebný úrad. V
prípade tejto materskej školy sme išli do úplnej komplexnej
rekonštrukcie, čo v kombinácii s viacerými obmedzeniami
výrazne predĺžilo naše pôvodné časové plány. Aj touto cestou
sa chcem rodičom detí z tejto materskej školy ospravedlniť za
to, že to trvalo dlhšie a spôsobilo pre nich nepríjemnosti a
obmedzenia,“ vysvetlila Katarína Macháčková, primátorka
mesta Prievidza.

V rámci rekonštrukcie materskej školy boli vymenené vnútorné a vonkajšie rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Taktiež boli realizované nové
omietky, výmena krytov vykurovacích telies, zateplenie pavilónov, výmena obkladov, nová kanalizačná prípojka, nová
vodovodná prípojka a rekonštrukcia oplotenia. Stavebné

úpravy sa dotkli celého areálu materskej školy, kde sa vytvorila hracia plocha, vonkajšie hracie príslušenstvo a spojovacie chodníky. Investície smerovali taktiež na nákup materiálno-technického vybavenia materskej školy a to najmä nákup
potrebného interiérového vybavenia pre deti. Rekonštrukčné
práce stáli viac ako 1 151 tisíc eur. Významná časť investície
bola hradená z eurofondov.
Rekonštrukcia materskej školy MŠ M. Mišíka, ktorá je situovaná priamo v centre mesta, prednedávnom oslavovala 50 rokov
od svojej výstavby. Celková kapacita materskej školy je 122 detí.

Poslanci odsúhlasili zámenu majetku s TSK.
Mesto sa stane vlastníkom bývalej polikliniky

Na základe rokovaní medzi mestom Prievidza a TSK bol na
marcové zasadnutie MsZ predložený návrh zámeny majetkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza. Obsahom zámeny sú viaceré budovy, areál učební ale aj pozemky pod cestami III. triedy.
Majetok TSK. ktorý do svojho vlastníctva získa mesto Prievidza zahŕňa:
- areál bývalého fitnes centra, predajne, na Ul. T. Vansovej 28,
- budovy bývalej polikliniky a to areál NsP „A“, pracovisko
RTG a areál NsP „B“
- areál učební a dielní bývalej zváračskej školy,
- areál bývalého pracoviska praktického vyučovania, na
Nábr. A. Kmeťa 25,
Okrem vyššie spomínaných nehnuteľností Prievidza získa

do svojho vlastníctva aj viacero ďalších menších pozemkov.
Hodnota majetku TSK do zámeny na základe znaleckých posudkov predstavuje sumu 1 284 994,88 eur.
Ako protihodnotu mesto Prievidza ponúklo do vlastníctva
TSK pozemky pod cestami III. triedy ktorých správcom je
TSK. Ide napríklad o pozemky pod cestou III/1780 v mestskej
časti Malá Lehôtka, III/1779 vo Veľkej Lehôtke, ako aj pozemky pod cestami III/1778 a III/1774.
Celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza,
určených na zámenu, je 43 521 m2 a ich celková všeobecná
hodnota v zmysle uvedených znaleckých posudkov je spolu
vo výške 1 269 046,89 eur.
Rozdiel hodnôt zamieňaných nehnuteľností na strane TSK
a mesta Prievidza je 15 947,99 eur. Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním zo strany mesta Prievidza vo výške 9
760,09 eur. Táto suma zohľadňuje náklady na vyhotovenie
geometrických plánov a znaleckých posudkov, ktoré v súvislosti so zámenou vznikli mestu Prievidza a ktoré boli vyhotovené v záujme TSK.
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13 121 0181

Poslanci MsZ v Prievidzi schválili zámenu majetku s
Trenčianskym samosprávnym krajom. Mesto Prievidza tak do svojho vlastníctva získa budovy bývalej
polikliniky na sídlisku Píly ako aj ďalší nehnuteľný
majetok.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-005

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality
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