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Týždenne do 41 340 domácností

Diktátori „novej demokracie“
Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
za akých okolností bude dobre.
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
Je čas, aby sme my zmenili ich. Navlastným sadizmom a opierajú to o barličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

T:0948 975 710

13 121 0003

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

ASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov
• manuálna a strojová
www.pd-cesty.sk
T: 0911 820 342

13 121 0231

pokládka asfaltu

www.masterfinance.sk

PALIVOVÉ DREVO

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

0915 168 170

alena.majorova@masterfinance.sk

0948 468 858

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA
13 121 0157

MÄKKÉ 30€/prm
TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm

(bezplatne a diskrétne)

13 121 0012

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

Bc. Alena Majorová

ODVOZ A ODBER

13 121 0030

ODPADOV
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INZERCIA

výhodná poloha – v centre Prievidze
na Ul. Matice slovenskej 10

celková plocha 220 m2 - 3. poschodie
(budova baní, sídlo Sociálnej poisťovne)

Kontakt: +421 906 771 202 akrpelanova@hbp.sk

0905 719 148

M. Mišíka 19/A, Prievidza
mirka.dobrotkova@gmail.com

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

Stredné 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

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
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

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

0905 492 435

Stredná odborná škola Nováky ponúka na prenájom:
nebytový priestor o výmere 22,5m2 súpisné číslo 332,
parcela č.248/1, zapísaný na LV č. 1930,
katastrálne územie Nováky.
Žiadosti o prenájom nebytového priestoru
je potrebné doručiť na adresu školy:
Stredná odborná škola Nováky, Rastislavova 332,
972 71 Nováky v termíne do 10.06.2021 do 10,00 hod.
Celé znenie a podmienky nájmu sú zverejnené
na internetovej stránke a úradnej tabuli školy
a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

13 121 0269

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

www.zaluzie-hudec.sk

Mesto Bojnice
zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory
v meste Bojnice:

- v budove Pivár na Hurbanovom námestí
29 na 1. p. o celkovej rozlohe 15,80 m2.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.

13 121 0232

Západné Slovensko

Košovská 11B, Prievidza

Technické služby, p.o.m., BOJNICE
v zmysle § 9a, ods. 9 zák č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov ponúka do nájmu
na podnikateľské aktivity nebytové priestory: Bufet
Bazény o rozlohe 80 m², nachádzajúci sa pri bazénoch
v areáli Plážového kúpaliska v Bojniciach na letnú
sezónu 2021. Plochy v areáli Plážového kúpaliska pre
rôzne doplnkové aktivity na letnú sezónu 2021.
Bližšie informácie: 046/543 08 43, www.bojnice.sk,
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky
vrátane účelu využitia, cenovej ponuky, identiﬁkačných
údajov (prípadne fotokópie ŽL, výpisu z OR)
v obálke označenej "Prenájom NP PLK - neotvárať"
v lehote do 31.5.2021 na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, 972 01 Bojnice.

• preprava
• sťahovanie
• vypratávanie
• dovoz štrku
www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 121 0006

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

Veľkokapacitné vakcinačné centrum
priamo v našom regióne – v Prievidzi
Som veľmi rád, že obyvatelia hornej Nitry majú možnosť
zaočkovať sa aj priamo v Prievidzi na Zimnom štadióne.
Svojich rodičov, alebo rodinu už nebudete musieť voziť na
očkovanie do iných centier v Košiciach alebo Bratislave.
Na príprave vakcinačného centra sme s kolegami pracovali dlhé dni a hodiny. Výsledkom tejto práce bolo podpísanie zmluvy medzi predstaviteľmi mesta Prievidza a
Trenčianskeho kraja, na základe ktorej sa zriadilo veľkokapacitné vakcinačné centrum s plánovanou kapacitou
viac ako 2000 zaočkovaní a to len za jeden víkend.
Ak sa chcete dať zaočkovať v Prievidzi, potom sa zaregistrujte on-line v systéme NCZI už dnes. Pokiaľ systém
ponúkne možnosť výberu miesta očkovania, zvoľte
okres Prievidza (aktuálne nastavený systém v 18. týždni). Prípadne sa môžete zastaviť v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí slobody v Prievidzi, kde Vám
zamestnanci s prihlásením ochotne pomôžu.
Je pravda, že centrum zaznamenalo nedostatok vakcín.
Nedostatok vakcín je problém celého Slovenska. Avšak
prosím ľudí o zhovievavosť
pri čakaní na očkovaciu látku.
Začiatky sú vždy ťažké. Dobré
veci sa nikdy nerodia ľahko.
Vakcinačné centrum stihlo len
za prvý víkend pomôcť takmer
2000 ľuďom.
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

SOŠ Handlová ponúka na prenájom
nebytové priestory v Handlovej
o výmere výmere 20m2 a 18m2.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej
tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35.

13 121 0258

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

0904 614 108

13 121 0075

v zmysle § 9a, ods. 9 zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení nesk. predpisov ponúka do nájmu na podnikateľské
aktivity nebytové priestory: Garáže Dubnica o výmere 351 m2,
nachádzajúce sa na parcele č. 955 v katastrálnom území
Dubnica, Dubnická 68, 972 01 Bojnice. V prípade neobvykle
nízkej ceny nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo
neakceptovať žiadnu ponuku.
Bližšie informácie: 046/543 08 43, www.bojnice.sk,
Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu
využitia, cenovej ponuky v EUR/m² vrátane DPH,, požadovanej
doby nájmu, identiﬁkačných údajov (prípadne fotokópie ŽL,
výpisu z OR) v obálke označenej "Prenájom NP garáže neotvárať" v lehote do 30.5.2021 na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, 972 01 Bojnice.

a iné i právne účely

13 121 0261

Technické služby, p.o.m., BOJNICE

Prenájom nebytového priestoru
školského bufetu
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

62-0006

PONÚKNITE
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13 121 0264

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

0948 353 000

PRE DEDIČSKÉ KONANIA

13 121 0152

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

STANOVENIE TRHOVEJ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.

13 121 0245

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

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

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

13 121 0258

Simona Pellerová

KANCELÁRSKE PRIESTORY
NA PRENÁJOM

13 121 0004

Redakcia:

13 121 0210

PRIEVIDZSKO
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659

-20%

info@q-zett.sk www.q-zett.sk

13 121 0048

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

KLIMATIZÁCIE

REKUPERÁCIE

Veľmi obľúbené
� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

PREDAJ A MONTÁŽ
0940 600 300

Klimatizácie, Rekuperácie

13 121 0240

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

52-0064-1

�

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
BIODERMA PHOTODERM
zľava -20% na všetky
prípravky z rady

CONTOUR
PLUS
- systém pre

sledovanie
hladiny glukózy
v krvi

14,52€

krémový gél proti
podráždeniu a svrbeniu
pokožky 400ml + LA
ROCHE-POSAY LIPIKAR FLUIDE
hydratačný a upokojujúci
ochranný ﬂuid 200ml

13,60€

PROSTENAL
NIGHT 30tbl
- výživový doplnok,

zdravá prostata,
menej vstávania
v noci, prirodzene
kvalitný spánok

11,25€

Dámska vychádzková
obuv aj na www.lekarenstm.sk

MUCONASAL GLUCOSE VITAL vitamíny
PLUS 10ml pre diabetikov 30+10 tbl
- nosová - výživový

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR AP+ 400ml
- relipidačný čistiaci

10,69€

4,94€

roztoková
aerodisperzia,
pri nádche
z prechladnutia
a alergickej
nádche, uvoľní
upchatý nos

4,70€

doplnok
s obsahom
vitamínov
a minerálov

4,55€

Cannaderm
Capillus šampón
s kofeínom
150ml
+ Cannaderm
regeneračný
pleťový
krém
50g

Saforelle
letný balíček
- Saforelle jemný gél

na intímnu hygienu
250ml
+ náplň 400ml
+ plážová deka

23,66€

11,07€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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13 121 0010

VICHY zľava
-4 € na single
produkty
+ darček
Vichy maska
s aloe vera
2x6ml

Pri nákupe nad 19€
látkové rúško za 0.01€

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA
dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových
metrov + doprava

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
otvára

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
» Predám šijaciu mašinu
Singer, T: 0944 297 375

Cena za 226 hodinový kurz je 370,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

12 DEŤOM
deťom
12
» Kúpim chlapčenský bicykel s pomocnými kolieskami
od 3 rokov do 50€ a darujem kočík hlboký aj športová časť, kryty, mantinely do
postieľky a iné, T: 0940 583
310 píšte SMS
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné
» Kúpim jelenie danielie
parohy a trofeje, T: 0904
134 080
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55-r. hľadá
priateľa na zoznámenie, T:
0944 724 181

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane »

SLUŽBY

v Prievidzi

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne:
31.05.2021 - 30.6.2021

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11
» Odkúpim obrazy Slovenských maliarov, T: 0903 868
361
» Kúpim staré hodinky PRIM
a iné hodinky. T: 0905 767
777

hurtis@advokathurtis.sk

0908 774 282

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

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

13 121 0241

Green Climber.
v troch krokoch. Pôdu rozmelie,
zakope kamene a zrovná povrch,
čím vytvorí ideálne lôžko.
Viac na info@greenclimber.sk,

13 121 0008

Poskytujeme prípravu pôdy
pre výsev alebo pokládku
trávnika so strojom

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

Informácie:
osobne na adrese:
tel. č.:
e-mail:

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Objednajte si
z bezpečia domova.

prenájom

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

LEŠENIA

13 121 0005

07 REALITY
reality/iné
7 / iné
» Predám záhradu s chatkou, Prievidza, T: 0905 313
616

Chcete

a DEBNENIA
Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné budovy

0918 867 518

VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

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.
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STROJOVÉ
POTERY
ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

0948 300 988

61-0056

06 POZEMKY / 6predaj
pozemky/predaj

FRÉZOVANIE PÔDY

13 121 0221

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5

www.drevopd.sk

13 121 0216

04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

+421 910 598 927

13 121 0256

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3

13 121 0002

01 AUTO-MOTO / 1predaj
auto-moto/predaj
02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim malotraktor AGZAT
aj nefunkčný, ponúknite, T:
0949 505 827
» Kúpim Simson, Stelu, Pionier, ponúknite, T: 0949 505
827
» Kúpim motocykle Jawa,
CZ, Babetta, Stadion, Simson aj iné, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný, T: 0949 350 195

Najčítanejšie regionálne noviny

REALITY, SLUŽBY

AKÚ TVÁR DÁVAME NÁŠMU MESTU?
Milí Prievidžania, v našom meste je stále čo zlepšovať, no napriek tomu
sa máme aj čím chváliť. Žiaľ, sú to však, okrem prírodných krás, najmä
historické skvosty, či skvelé nápady a fortieľ generácii, ktoré v meste žili a
spravovali ho v minulosti.
Schválne, čo z toho, čo sa v Prievidzi realizovalo za ostatné roky, by
ste radi ukázali svojej návšteve? Na čo by ste boli pyšní? Čo z toho, čo
teraz budujeme, budú obdivovať generácie po nás? Neslávnu fontánu,
označovanú už teraz hanlivými prívlastkami? „Vojenské námestie“, ako
je posmešne nazývaná betónová rekonštrukcia námestia Jozefa Cígera
Hronského? Alebo takzvaná rekonštrukcia autobusovej stanice?
To je však, vzhľadom na obrovské zdroje, ktoré mesto malo a má v súčasnosti k dispozícii žalostne málo. Zdá sa totiž, že väčším problémom,
ako peniaze, je dnes najmä nedostatok nápadov a vkusu.
Mne na verejnom priestore úprimne záleží a preto
som sa rozhodol, že budem
prinášať návrhy, ktoré efektívne urobia výrazné a pozitívne zmeny vo verejnom
priestor. Jeden taký som už
predstavil a jedná sa o zelené prekrytie bývalej tržnice
na Zapotôčkoch. Toto rozhorúčené miesto by tak dostalo zelený nádych, ktorý prinesie chládok, zdravší a atraktívny verejný
priestor.
Čo vy na to? Budem rád za Vašu spätnú väzbu,
prípadne otázky, či nápady. Napísať mi ich môžete
cez Facebook - stránka: Braňo Gigac za lepšiu Prievidzu alebo na e-mail: gigac@lepsiapd.sk
www.lepsiapd.sk

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza
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AKO PRIMÁTORKA MACHÁČKOVÁ PREHADZUJE
ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE CHYBY BUDÚCEMU
VEDENIU MESTA
Predstavte si situáciu, že máte investora, ktorý chce stavať v meste byty. Niekto by mohol namietať, že výstavba bytov zhoršuje bývanie
už súčasným obyvateľom, ale opak je pravdou. Cenu nájomného, ale aj
všeobecne bytov určuje dopyt, čo znamená, že čím je väčšia ponuka, tým
sú nižšie ceny. Ako za nájom, ale aj predaj.
A presne takýto investor je v Prievidzi blokovaný. Nebolo by to nič nenormálne, keby to netrvalo už viac ako 8 rokov. Mesto Prievidza nielen že
nevidalo z nejasných dôvodov investorovi územné rozhodnutie, ale napadlo na súde platnosť nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom sa mala
výstavba realizovať. A to len preto, aby územné rozhodnutie nemuselo
vydať! Pritom, bolo to práve mesto Prievidza, ktoré zmluvu s investorom
pripravilo, uzavrelo a následne sa súdnou cestou domáhalo určenia jej
neplatnosti.. Samozrejme, že sa investor bránil a súdy mu dali za pravdu.
Aktuálny stav je taký, že okresný ako aj krajský súd na rozdiel od mesta
Prievidza nepovažovali zmluvu za neplatnú a potvrdili právo investora.
Čo však urobilo mesto zastúpené primátorkou? Podalo mimoriadny
opravný prostriedok (dovolanie) na Najvyšší súd. Teraz si to rozoberme
na drobné - investor, ktorý chcel stavať sa už 8 rokov doťahuje cez súdy
o túto možnosť. Tým mu vzniká ušlý zisk, ktorý sa vďaka ďalšiemu súdeniu bude len navyšovať a v prípade prehry mesta, to nebude malá suma.
Primátorka však vie, že s vysokou pravdepodobnosťou
bude tento ušlý zisk už riešiť nový primátor. Keď som
sa jej na to na zastupiteľstve opýtal, tak jej odpoveďou
mi bola arogancia a útok, či o tieto pozemky mám záujem, pri tom mi ide len o to, aby naše mesto neprišlo o
ďalšie peniaze pod jej vedením.
Slušný a normálny hospodár by sa snažil s investorom dohodnúť čo najskôr a netlačiť sizyfovský balvan
pred sebou. Tu má však primátorka výhodu, tento balvan prenechá inému Sizyfovi, ktorý dúfajme, konečne
pohne v meste veci vpred.

Miroslav Žiak

poslanec NR SR
a MsZ v Prievidzi

13 121 0191

PRIEVIDZSKO

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 m2, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň
s rozlohou 113 m2 (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m2 (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.

SLUŽBY, SPOMÍNAME

Najčítanejšie regionálne noviny

„Hovorí sa, že čas zahojí všetky rany.
Nie je to pravda. Tie najhlbšie zostanú.
Len sa trochu zacelia, aby človeka bolesť úplne
nezlomila a aby mohol kráčať ďalej.“

„V živote sú chvíle, o ktorých vieme,
že prídu a predsa nás ich príchod prekvapí.“

Dňa 16.5. si pripomíname smutné
1. výročie úmrtia našej maminky

Dňa 15.5.2021 si pripomíname 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

pani Aleny Polákovej

Anton Páleš
z Handlovej.
13 121 0251

Spomínajú dcéry s rodinami.

z Prievidze.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 19.5.2021 uplynú 3 roky,
čo nám chýba naša manželka, mamina,
svokra a babička

13 121 0249

6

„Spomienka“

Dňa 20.5.2021 uplynulo 20 rokov,
keď nás navždy po ťažkej chorobe opustil

Mária Luptáková, rod. Micikášová.

Ing. Dalibor RIEČAN,

Zároveň dňa 3.4.2021 sme si pripomenuli
1. smutný rok, kedy náhle odišiel
náš syn, brat, švagor a ujo

srdcom baník a veľmi dobrý brat.

Stanislav Lupták.

S láskou spomína sestra Ďaďa.
Chýbaš mi braček.
34-0081

13 121 0267

Venujte im s nami tichú spomienku.
Manžel/otec a dcéra/sestra s rodinou.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

47-026

Termín konania dražby:
dňa 15.06.2021 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby:
Administratívno-technologické
centrum Facility System Hub, miestnosť
: Meeting room IIII (Meeting room 4),
Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Dražobná zábezpeka: 12 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt o výmere 62,52 m2, na ul. Dlhá v meste
Prievidza. Byt č. 6 je na 2.p., vchod č. 6, v bytovom dome súpisné č. 10366.
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o
veľkosti 619/46592. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 1852 je o
veľkosti 619/46592. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6625, 7638, k.ú.
Prievidza.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Najnižšie podanie: 75 400,00 EUR

3 izbový byt
Prievidza

52-0006-11

131210170

Prievidza
Najnižšie podanie: 60 000,00 EUR

Termín konania dražby:
dňa 15.06.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby:
Administratívno-technologické centrum Facility System Hub,, miestnosť :
Meeting room IIII (Meeting room 4),
Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 64,37 m2, na ul. A. Rudnaya v
meste Prievidza. Byt č. 3 je na prízemí, vchod č. 5, v bytovom dome súpisné č.
20198. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu
je o veľkosti 75/1386. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 127 je o
veľkosti 75/1386. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7550, k.ú. Prievidza.

52-0007-16

Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk
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VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

(Staré sídlisko)

13 121 0246

M. R. Štefánika 38, Prievidza

KOMINÁR
Peter Čuga

mobil: 0902 376 433, 0903 215 348
e-mail: petokominar@centrum.sk

PRINCE STAV
13 121 0193

· kontrola a čistenie komínov
· frézovanie zadechtovaných
komínov

• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
• BÚRACIE PRÁCE
• DOMY NA KĽÚČ
• DOVOZ ŠTRKOV

13 121 0007

PD21-19 strana-
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info@princestav.sk

Partner
Wüstenrot
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OD PONDELKA 17 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Banány
cena za 1 kg

-31%

;ÿï 

1.29

89

0

cena za 1 kg

-31%
2.19

49

1

cena za 1 kg

-44%
2.69

49

1

]úȍìàĊ©
ìï¤ÌÏĒ

480 g

cena za 100 g

-30%
Losos

99

2

1.99

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

39

1

(1 kg = 6,23)

Camembert

250 g
950 g

960 ml

79

Zmrzlina

• rôzne druhy

2

(1 l = 2,91)

33

Med kvetový

3

85

0

(1 kg = 3,40)

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏÏÒóÀÏ

(1 kg = 3,51)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

8 x 120 ml

INTERIÉR

PRIEVIDZSKO

9
OD PONDELKA
17. MÁJA

3 kusy
Bref
WC blok
• rôzne druhy

3

125 tabliet

29
żƌÏóŭƌİƌƋŽ

1,2 kg
ïȅÏàĊÏĊ

• v ponuke aj Mletá káva
2 x 500 g za 4,99 €

5

99

15

99
żƌúÒ¨úŭƋİƌƎŽ

9ïÏìóÿÒ¨

(1 kg = 4,99)

500 g
• rôzne druhy

2

49
(1 kg = 4,98)

1l

2,25 l

1,5 l

7

99

920 g
ïĊ àĊ©
ìïÏĒ

3

59
(1 kg = 3,90)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

• v ponuke aj Spišiacka
Jahodovica 1 l za 11,99 €
40 %
alkoholu

0

95
(1 l = 0,63)

Kelt
• svetlé výčapné pivo

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

-40%
1.49*

0

89
(1 l = 0,40)

àƆàÒĮàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǯú¨

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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HĽADÁTE

PRIJMEME

ZAMESTNANCA?

Mäsiara

SKÚSTE TO

(Rakúsko)

INZERCIOU

3000 EUR/
mesačne Brutto

v našich novinách

801210031

0905 719 148

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0351

10

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

TEL.: 0950 301 301

75-15

7

3,80 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
801210005

8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 19.5.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 19.5.
9.15 - 10.00 h.
Lazany: 19.5.
10.15 h. - 10.30 h.
Kľačno, pri cintoríne: 19.5.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

85_0321

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

PD21-19 strana-
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Súkromná firma zaoberajúca
sa výrobou kovového nábytku

STAVEBNÝ TESÁR,
STOLÁR A MURÁR

prijme do svojej prevádzky v Prievidzi

T: 0031 6 143 223 29

13 121 0253

zručného zámočníka.

na prácu v Holandsku. Znalosť AJ výhodou.

Zváračský preukaz ZM1 prípadne skúsenosti
s práškovým lakovaním sú výhodou, nie však podmienkou.

Ponúkame plat 1250€ brutto + plne hradené
obedy a príspevok na dopravu pri dochádzaní
z okolia Prievidze.

Hľadáme

Nástup možný ihneď.

šikovnú dôchodkyňu,
alebo študentku do

Kontakt: 0918 478 829

darčekovej predajne
v Bojniciach.
Mzda 3,60 €/hod
+ podľa výkonu.

T: 0905 346 090
info@krak.sk

13 121 0266

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984

stavebno - montážna firma
prevádzka: Vápenická 195, Prievidza

hľadá zamestnancov
na obsadenie pracovných pozícií:

046/542 46 75
www.globalsro.sk

0905 883 273
global@globalsro.sk

13 121 0234

• inštalatér / voda - plyn - kúrenie /
• zvárač / plameň, oblúk /
• vodič - strojník
• murár
• elektrikár

Výrobný pracovník
vo výrobe plastových a hliníkových okien

Hľadáte novú pracovnú výzvu v stabilnej serióznej spoločnosti? Máte skúsenosti s výrobou plastových okien, alebo
sa to chcete naučiť? Radi by ste pracovali v jednozmennej
prevádzke bez únavných poobedných a nočných?
Do nášho tímu hľadáme skúsených kolegov s chuťou vyrábať slovenské okná u popredného slovenského výrobcu.
• Práca v modernej výrobnej prevádzke so špičkovou
technológiou
• Precízne zaškolenie a priebežný mentoring
• Mzda v závislosti od skúseností minimálne od 3,6€/hod.
• Dochádzkový bonus do 35€
• Jednozmenná prevádzka
• Stravné lístky sú samozrejmosťou
• Seriózny prístup zamestnávateľa a dlhodobá pracovná
perspektíva
• Dobrá dostupnosť do zamestnania – práca priamo v Prievidzi

Kontakt:

INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza
E-mail: zamestnanie@incon.sk, http://www.incon.sk

PD21-19 strana-
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13 121 0260

0905 402 526

PRIJMEM NA POZÍCIE:

13 121 0248

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

11

13 121 0255

PRIEVIDZSKO

12

DOMÁCNOSŤ,
ZDRAVIE
SLUŽBY,
/ SLUŽBY
ZAMESTNANIE
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PRIEVIDZSKO

SLUŽBY
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POLITIKA, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH

GLAZÚROVANIE
VANÍ
26

0903 405 588
0905 983 602

94-0003-15

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR

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

PD21-19 strana-

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

PRIEVIDZSKO

MESTO PRIEVIDZA
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Prievidza zaviedlo zber kuchynského odpadu
Mesto Prievidza zaviedlo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na stanovištiach zberu
komunálneho odpadu postupne pribúdajú nádoby na
kuchynský odpad. Každá domácnosť dostane na zber
tohto druhu odpadu biodegradovateľné vrecká.
Mesto Prievidza od roku 2021 zavádza zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť vyplynula zo zákona o odpadoch. V týchto dňoch budú do
každej domácnosti doručené biodegradovateľné vrecká,
do ktorých môžu ľudia vhadzovať kuchynský odpad.
Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad?
- zvyšky ovocia a zeleniny
- pečivo a cestoviny
- škrupiny z vajec
- kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
- zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
- mäsové a mliečne výrobky
- potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
- menšie kosti (kuracie, rybie)
- zvyšky izbových rastlín či kytíc

vej výstavbeboli rozmiestnené hnedé 140 litrové nádoby, do ktorých patrí tento odpad. Vhadzovať ho možno
v biodegradovateľných vrecúškach. Pri rodinných domoch patrí tento odpad do hnedých 120 litrových nádob.
Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.
Zvoz pri bytových domoch dvakrát týždenne
Frekvencia vývozu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je stanovená v zmysle legislatívy o odpadoch. V rodinných domoch bude biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad,
tzv. „zeleným“, s frekvenciou vývozu jedenkrát týždenne. Pri hromadnej bytovej výstavbe budú hnedé nádoby
vyvážané dvakrát týždenne.
Vrecká priamo do domácností
V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručené biodegradovateľné vrecká, do ktorých môžu ľudia vhadzovať
kuchynský odpad. Mesto Prievidza túto službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. Distribúcia biodegradovateľných vreciek by sa mala zopakovať do konca roka.

Do vrecúšok nepatrí:
- jedlé oleje
- zvyšky jedla v obaloch
- tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
- iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)
Je dôležité používať biodegradovateľné vrecká
Na kuchynský odpad nie sú vhodné
obyčajné plastové vrecká či tašky,
len biodegradovateľné kompostovateľné vrecúška s certifikátom.
Ľudia musia na zber kuchynského odpadu používať výlučne špeciálne biodegradovateľné, t.j. rozložiteľné vrecká.
Igelitové vrecká nie sú na zber
kuchynského odpadu vhodné.
Zber do nových hnedých nádob
Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej byto-

Opravia prístupovú cestu k materskej škole na Ulici M. Mišíka
najbližších týždňoch začnú práce na jeho oprave.
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s opravou prístupovej komunikácie v rozsahu odstránenia betónového krytu vozovky a následné položenie nového
Pôvodný betónový povrch prístupovej cesty k MŠ M. asfaltového povrchu. Dĺžka výmeny krytu predmetného
Mišíka je v zlom technickom stave. Jeho zhoršenie na- úseku je cca 60 metrov. Cena prác je zmluvne stanovená
stalo aj po kompletnej rekonštrukcii materskej školy. V 14 338,87 eur

PD21-19 strana-

15

13 121 0247

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na opravu prístupovej komunikácie na Ulici M. Mišíka, pred materskou školou.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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