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PRIEVIDZSKO

Č. 22 / 4. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

22.6.2021 o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 22.6.2021

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
22.6.2021

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 22.6.2021

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Partner 

Wüstenrot
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 7100905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342
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dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

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

+421 910 598 927 

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVAPREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

www.drevopd.sk
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Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

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

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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STANOVENIE TRHOVEJ 
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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Pridajme v krajskom rozpočte 
viac peňazí na získanie nových 

lekárov 
Všetci si uvedomujeme nedostatok všeobecných 
a hlavne špecializovaných lekárov. V okrese Prie-
vidzi je napr. nedostatok onkológov, endokrinoló-
gov, atď.  Značná časť všeobecných lekárov je vo 
vyššom veku a svoje ambulancie postupne zatvá-
rajú. Náhrada služobne a vekovo mladších lekárov 
takmer neexistuje. Nedostatočnú sieť lekárov po-
ciťujú všetci pacienti hornej Nitry.

Trenčiansky kraj na získanie nových lekárov vytvo-
ril špeciálny štipendijný program. Ten by mal slúžiť 
na poskytnutie náborového finančného príspevku 
pre začínajúcich lekárov, ako aj na finančnú pod-
poru pre absolvovanie odborných stáží. Bezpochy-
by ide o dobrý krok. Avšak v zmene rozpočtu sme 
na tento účel navýšili bežné výdavky iba o sumu 
50 000 eur. Ide o nedostatočný objem peňazí. Je to 
žalostne malá suma.

Ako poslanec Trenčianskeho 
kraja budem apelovať na 
navýšenie týchto výdavkov v 
rámci ďalšieho rozpočtu TSK.  

         Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Predám 80-árový pozemok 
v tichej zastavanej časti Liešťan. 

Možno využiť na stavbu RD a hospodár-
ske účely. Výhodou je IS pred pozemkom, 

cena dohodou.

T: 0918 360 939
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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na nájom nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 5091, 

vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová.

Termín predkladania návrhov 28.5.2021 - 14.6.2021.
Predmet súťaže:
Stavba: Nebytový priestor o  výmere 250m2 nachádzajúci sa v  bytovom 
dome súp. č. 1947 postavenom na pozemku parcela C-KN č. 1509/5 – zastavaná 
plocha o výmere 987 m2 v k.ú. Handlová na Ul. Mostná 7-15 (bývalá predajňa 
potravín CBA)

Ťarchy: Bez zápisu

Minimálna východisková kúpna cena: 990,95€/mesiac.

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj podmienky a časový priebeh súťaže, 
nájdete na www.handlova.sk. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 21.
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
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Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000

Termíny sú neúprosné. Obce musia 
byť odkanalizované a je iba otázkou 
času, kedy dôjde aj na tú vašu.

Aký je ďalší postup, kto a akým die-
lom znáša náklady na pripojenie sa? V 
zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verej-
ných vodovodoch a verejných kanali-
záciách v znení neskorších predpisov 
je každý vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku povinný pripojiť stavbu ale-
bo pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvo-
riť zmluvu o pripojení s vlastníkom ve-
rejnej kanalizácie. Platí to vtedy, ak je 
v obci, na území ktorej sa stavba alebo 
pozemok nachádza, zriadená kanali-
zácia. Tieto kanalizácie sa v ostatnom 
čase budovali najmä z prostriedkov EÚ.

Stavba kanalizácie zvyčajne prebie-
ha tak, že pre každú nehnuteľnosť sa 
až po hranicu oplotenia zrealizuje prí-
pojka a revízna šachta. Ďalšie nákla-
dy a práce od oplotenia až po žumpu, 
septik, odpadové rúry a pod. znáša na 
vlastnom pozemku jeho vlastník. Inak 
je to v prípade dodatočného pripojenia 
sa ku kanalizácii, ak tá už bola v obci 
skôr zriadená. Zvyčajne platí, že ten, 
kto sa následne potrebuje pripojiť, tak 
si prípojku bude musieť hradiť z vlast-
ných peňazí. Stáva sa zároveň jej vlast-
níkom (ak sa nedohodne inak s obcou 
alebo vodárenskou spoločnosťou) a 
musí vykonávať opravy a údržbu prí-
pojky na vlastné náklady.

Vráťme sa však k výstavbe kanali-
zácie a k tomu, čo budeme musieť ako 
vlastníci objektov absolvovať. V kaž-
dom prípade musíme mať premyslené, 
ako dostať celý obsah kanalizačného 
odpadu k budúcej prípojke a k revíznej 
šachte. Vlastník nehnuteľnosti si zaob-
stará tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby 
– kanalizačná prípojka“. Napojenie na 
verejnú kanalizáciu môže byť vykona-
né až po súhlasnom stanovisku obce a 
taktiež po uvedení verejnej kanalizácie 
do prevádzky.

Pre každú pripájanú nehnuteľnosť 
sa zásadne zriaďuje jedna samostatná 
prípojka. Producent môže vypúšťať 
výlučne splaškovú odpadovú vodu v 
množstve podľa skutočnej spotreby. 
Producent nesmie vypúšťať odpadovú 
vodu cez domovú čistiareň, septik ale-
bo žumpu.

Pripojenie sa ku kanalizácii

» red

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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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 super-
marketom 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).

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

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

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Nové modely detskej obuvi 
aj na www.lekarenstm.sk

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

Eucerin Hyaluron-Filler 
denný krém SPF 30 pre 
všetky �py pleti + LETNÝ 
DARČEKOVÝ set ZADARMO 
+ Hyaluron-Filler nočný 
krém 20ml 
ZADARMO

VOLTAREN FORTE 
2.32% gel 150g 
+ multifunkčná 
šatka ZADARMO 
- Liek je určený na úľavu 
od bolesti, na zmiernenie 
zápalu a opuchu pri 
viacerých bolestivých 
stavoch postihujúcich kĺby
a svaly. 

STOP KŔČOM 50tbl 
- výživový doplnok sa odporúča 
v období zvýšenej �zickej 
a psychickej námahy, pri pocitoch 
únavy. 

BIOPRON BABY BIFI+ 30 
kapsúl na vysypanie 
- výživový doplnok 
obsahuje komplex živých 
baktérií s vysokým podielom 
bifidobaktérií, doplnený 
o laktobacily 
a fruktooligosacharidy (FOS). 
Svojim zložením je 
prispôsobený detskej 
črevnej mikroflóre. Vhodný 
pre deti od narodenia

Respilon FFP2 
Samosterilizačné 
rúško VK RespiPro 
2 ks L alebo M 
- s oxidom medi.

30,31€ 17,00€

4,79€

5,72€

3,47€
6,93€

LA ROCHE-POSAY laky na nech� 
od 7.6. do 11.6.2021 –50% na všetky farby

VICHY COLLAGEN SPECIALIST 
nočný krém 50ml + DARČEK 
LIFTACTIV SPECIALIST taštička 
s troma miniproduktmi

Hylak Forte kvapky 30ml 
- liek sa používa pri plynatosti, 

hnačkách, zápchach, kolitídach a pri 
chronickej atrofickej gastroenteritíde.

3,45€
4,93€

34,84€
38,84€

17,39€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Simson, Pionier 20, 
21 stellu. Ponúknite, T: 0915 
215 410

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9
» Predám celo-elektrický 
sporák Amica. Nový, vyba-
lený. Cena dohodou. T: 0907 
520 593

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanic-
ké hodinky a bankovky. T: 
0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Muž 50+ hľadá ženu pri-
meraného veku na zozná-
menie nefajčiarku. T: 0907 
724 921
» 34-r. chalan rád spozná 
ženu od 50-60-r., T: 0944 
792 440
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181
» Ponúkam lásku žene, T: 
0908 631 127 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PD medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

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

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 10.00 h.
10.15 h. - 10.30 h.

Nováky-Lelovce  9. a 23. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  9. a 23. 6.
Lazany: 9. a 23. 6.
Kľačno, pri cintoríne: 9. a 23. 6.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Niekto spomína na minulosť alebo sní-
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulos-
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te-
raz, v prítomnom okamihu. 

Lenže aj v  prítomnosti nami často 
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci 
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď 
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, 
posudzovania a hodnotenia druhých, náj-
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, 
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý 
si o  nich vytvárame. Niekedy nechceme 
odpustiť druhému človeku v predstave, že 
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá-
hame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia 
a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja 
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám 
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa 
rozčuľovať a  robiť si starosti. Čím viac sa 
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, 
tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšíma-
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra-
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro 
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob-
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým 
podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa 
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej 
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh 

lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
Prišiel som kedysi do komunity Dobrý 

Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, 
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlep-
šími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny 
a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza 
s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. 
Keď prichádzajú z  ulice, vyzerajú čudne 
a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe 
aj talenty a  dobré vlastnosti. A  pán farár 
Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce 
zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. 
Iba ich s láskou prijíma. 

Neposudzuje ich minulosť. Podobne, 
ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A po-
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. 
Jedenkrát, dvakrát aj  sedemdesiatsedem-
krát. Svojim strateným synom a  dcéram. 
A  potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento 
kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy 
tak ako prichádzajú 
a  riešiť ich s  pokojom 
a  láskou je viac, ako 
všetky reči o  tom, 
čo bolo a  mohlo byť 
a plány o tom, čo bude. 
Teraz je ten správny 
okamih zme-
niť seba – 
a svet. 

Teraz

» Ján Košturiak

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 148
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PREDAJ A MONTÁŽ

Klimatizácie, Rekuperácie 0940 600 300

KLIMATIZÁCIE REKUPERÁCIE
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

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

• Uhlie hnedé, čierne sypané
Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526
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FRÉZOVANIE PÔDY 
Poskytujeme prípravu pôdy 
pre výsev alebo pokládku 

trávnika so strojom 

Green Climber.
v troch krokoch. Pôdu rozmelie, 

zakope kamene a zrovná povrch, 
čím vytvorí ideálne lôžko.

Viac na info@greenclimber.sk, 
0908 774 282
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ÚVERY/HYPOTÉKYÚVERY/HYPOTÉKY  
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIEPOISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCAVAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Bc. Alena Majorová 

0915 168 170 
alena.majorova@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk
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0944 366 615
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684
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VODA KÚRENIE PLYN SANITA OBKLADY DLAŽBY

www.unimat.sk 13
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AKCIA
na kontrolu a čistenie

kotlov
ceny už od

 40€

tel.: 0903 414 723

VODÁR/KÚRENÁR
• stabilná firma
• nástup ihneď
• pre viac info: 
   0902 164 303
   unimat@unimat.sk

Hľadáme kolegov

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  JARNÁ AKCIAVEĽKÁ  JARNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

Máme otvorené 

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

So od 9:00 - 13:00 hod.

tel. číslo +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony

4,59€5,49€

13
 1
2
1 
0
3
10

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Ladislav Ševčík

„Už za mnou neplačte, aj bez sĺz sa dá spomínať. 
Na hrob kytičku mi dajte a nechajte ma tíško spať.“

 Dňa 7.6.2021 uplynie 1. smutný rok, 

čo nás vo veku 59 rokov navždy opustil 

náš manžel, otec a dedulko

z Koša, rodák z Rudiny. 

 Nikdy na teba nezabudneme. 

  S úctou a láskou spomína manželka Ľubka s rodinou. 
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher

Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.
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Mleté 

u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599

Supercena
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329

Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139

Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169

-43%
cena za 1 kg

2.99

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj
Aromatherapy 
aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359

Supercena

111 praní

789

-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199

-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

od 576,90€

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€

aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Hľadáme šikovných stolárov.
Chcete aj Vy vyrábať takéto veci? 

V rámci rozširovania výroby hľadáme 
do tímu samostatných, šikovných stolárov do TPP.
Požadujeme skúsenosti v oblasti výroby nábytku 
alebo vyučenie v odbore 
stolár / umelecký stolár / rezbár / sochár.

 
 

 

V prípade záujmu píšte email na mh@michalhagara.com, alebo volajte 0908610401.

www.michalhagara.com
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Spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s.
prijme do zamestnania pracovníkov 

na pozíciu kuchár/kuchárka.
Dvojzmenná prevádzka. 

Platové podmienky: základná mzda 
700€/mesiac + 20% prémie + príplatky 

za soboty, nedele a sviatky.

Kúpele Bojnice, a.s.

Bližšie informácie na t.č. 046/5116107,
e-mail:pam@kupele-bojnice.sk
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Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA, 
vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 

príslušník Mestskej polície v Bojniciach  

Zamestnávateľ: Mesto Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestská polícia Bojnice, Školská 1, 
 972 01 Bojnice.

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk 

Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2021  

Ponúkaný plat: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
 pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Uzávierka prijímania žiadostí je 18.6.2021 do 12.00 hodiny.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky. 
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ZMB, spol. s r.o.
Prijme do zamestnania 
pracovníkov na pozície:

 • kuchár/kuchárka 

• čašník/servírka
Striedanie dlhý - krátky týždeň,

12-hodinové zmeny.

Platové podmienky: základná mzda
900 € + 20% prémie + príplatky za soboty,

nedele a sviatky. 

Prevádzka Kúpeľný mlyn
(areál Kúpeľov Bojnice)

Bližšie informácie na  t.č. 046/511 61 07
e-mail: pam@kupele-bojnice.sk

7
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 

ZAMESTNANIE
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Obecné zastupiteľstvo v Koši
v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení

vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra obce Koš

Bližšie informácie: Obecný úrad v Koši, 
Víťazstva 791/41, 972 41 Koš

www.obec-kos.sk,  046/542 09 24

Uzávierka prihlášok 30.6.2021
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

8
0
12
10
0
3
1

8
5
_
0
3
4
7
8

PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIEPODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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 
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
5
9
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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  r. v. 2020/21

46,20 € 27,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch 
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí 
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na 
Slovensku v Európskom parlamente?

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli 
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament 
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála 
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu 
pre demokraciu, právny štát a základné práva 
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák. 
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd, 
europarlament ešte pred pandémiou navštívil 
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne. 
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle 
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však 
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia 
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku 
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti. 
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane 
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra 
Matoviča.

■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina 
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny 
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto 
vypočúvania?

Vražda novinára, ktorá by mala politický 
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa 
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia 
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú 
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom, 
ale aj celou Európou a Európsky parlament si 
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i 
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše 
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej 
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej 
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie 
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša 
skupina sa však venuje celej EÚ. 

■  A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament 
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?

  Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej 
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná 
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu 
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, 
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť 
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany 
niektorých predstaviteľov vlády.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu 
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou 
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej 
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na 
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec 
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej 
smrti bývalého policajného prezidenta. Je 
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať 
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej 
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký 
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií 
vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách. 

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali 
ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľby, 
no v parlamentných voľbách pred rokom 
neprekročila 7% volebný prah pre koalície a 
zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš 
ďalší plán?

 V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v 
posledných týždňoch sme nabrali druhý dych, 
pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej 
a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej 
politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj 
Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom 
Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych 
prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v 

krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na 
modernú   európsku krajinu a kladie dôraz aj na 
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou 
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike 
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.

■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil 
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár 
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili 
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám 
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch 
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo 
1,5%.

 Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad, 
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú 
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa 
v SPOLU   zbiera veľký ľudský potenciál. Som 
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali 
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom 
parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť 
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia 
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer 
ani momentálne rozštiepená extrémna pravica 
nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí. 

■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?

Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu 
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude 
extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať 
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili 
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti 
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas. 

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť, 
aby naši voliči a naše voličky zostali bez 
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že 
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente 
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny 
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať 
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si 
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a 
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre 
nás nestratil.

VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové 
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i mafi i
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska demokracia. 
Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou a rozšírením 
EÚ na západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej 
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu 
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mestu Prievidza bolo doručené kolaudačne rozhodnutie 

stavby „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prie-

vidzi“.  Parkovisko bolo po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia sprístupnené cestujúcej verejnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sek-
cia železničnej dopravy a dráh ako orgán verejnej správy 
vo veciach dráh a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre 
stavby vydal kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Parkovis-
ko v predstaničnom priestore v Prievidzi“. Voči rozhodnutiu 
ministerstva v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia nebolo 
podané odvolanie. Parkovisko sa tak v týchto dňoch mohlo 
definitívne sprístupniť verejnosti.

Systém parkovania s parkovacími hodinami

Parkovisko v predstaničnom priestore bude slúžiť predovšet-
kým cestujúcej verejnosti, ktorá ďalej pokračuje vlakom a 
autobusom, alebo týmito formami dopravy prichádza do Prie-
vidze. V súlade s výzvou Integrovaného regionálneho operač-
ného programu, bolo vybudované ako parkovisko typu Kiss 
and Ride (K+R), ktoré predstavuje systém bezpečného prestu-
pu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky 
verejnej osobnej dopravy v blízkosti prestupných uzlov. 

V doslovnom preklade Kiss and Ride znamená pobozkaj a jaz-
di, čo vystihuje, že parkovisko má slúžiť najmä na dovezenie 
alebo vyzdvihnutie cestujúcich vlakom a autobusom. Dĺžka 
státia na parkovisku je preto vymedzená doplnkovou doprav-
nou značkou na 30 minút, s použitím parkovacích hodín, čo 
stačí na nástup, výstup, a rozlúčku, aj v prípade čakania iný 
spoj mešká. Parkovacie hodiny, nazývané aj parkovací disk, 
slúžia na označenie času príjazdu na parkovisko. Sú bežne 
dostupné na čerpacích staniciach alebo v papiernictvách. 

Vodič po zaparkovaní na parkovacích hodinách označí čas 
príjazdu a umiestni ich na viditeľné miesto za čelným sklom. 

Obsah stavebných prác

Výstavba záchytného parkoviska si vyžiadala čiastočnú de-
montáž koľaje č. 9, sanáciu pôvodných plôch napojených na 

Staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch ŽSR. 
Kapacita parkovacích plôch sa rozšírila na 66 stojísk pre 
cestujúcu verejnosť, z toho troch pre zdravotne ťažko postih-
nutých. Súčasne pribudlo 14 stojísk pre zamestnancov ŽSR 
a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej 
stanici. Výška investície predstavuje sumu 349 360 s DPH. 

Mesto Prievidza získalo na výstavbu parkoviska nenávratný 
finančný príspevok vo výške 323 908€ z eurofondov, z Integ-
rovaného regionálneho operačného programu. Celková výš-
ka investície do vybudovania nového parkoviska bola v sume 
349 360€.

Parkovisko v predstaničnom priestore skolaudované
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na
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EXPRESNÁ LINKA
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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