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Nám. Slobody 16 /vedľa MÚ/

LETNÉ ZĽAVY v reštaurácii MEDELLÍN 
využite 20-% zľavu na menu počas priamej konzumácie 

pri stoloch na novo-otvorenej terase a v interiéri reštaurácie.
*po predložení kupónu/inzerátu zľava platí na 
všetky objednané menu hlavného jedálneho lístka

Zabezpečujeme komplet gastronomický ser-
vis. Dovoz balenej stravy, výdaj jedál pre firmy, 
spoločnosti, svadby, promócie, recepcie, ban-
kety, rauty, garden party.

Sme tu i naďalej pre Vás.
0905 639 479, www.superobed.sk

    Reštaurácia Medellín 

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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
krátenie OD 20 cm
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Tel: 0915 699 840
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Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekde som to čítal v pondelok, v 
deň letného slnovratu. Poznajúc au-
tora a jeho myslenie, vzal som to s 
nadhľadom.

Stalo sa nejakým divným zvykom, 
že nežijeme v prítomnosti, ale sme mi-
nimálne o pol roka napred. Už od feb-
ruára nás médiá, ich redaktori a mo-
derátori vyháňajú na letné dovolenky, 
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna 
sa začína iba v týchto chvíľach, ale 
médiá nás už zasypávajú poplašnými 
správami o jej konci (fakt ide o skut-
kovú podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, ale nikomu to ne-
prekáža), že – citujem - „sa na nás valí 
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam 
sa podela taká Gama, lebo Delta je až 
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom, 
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupá-
kov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť, 
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu 
do obývačky, do hrnca. 

Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol 
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť 
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale 
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa 
začalo leto a nemocnice sa našťastie 
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a 
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť. 

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“. 
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol 
roka spravíme to a tamto, že zavedieme 
taký predpis a zákon. Analyzujeme, 
sondujeme, modelujeme, pripravujeme 
ale v zásade okrem toho už nerobíme 
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v 
prítomnosti a s veľkým nasadením.

Slovensko má nesmierne veľa 
múdrych a šikovných ľudí. Len ško-
da je, že sú v akomsi exile. Múdrych a 
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani 
v parlamente, dokonca už ani v tých 
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na 
prvý pohľad, ale fakt ich máme na roz-
dávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo 
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne 
presvedčení, že to tak bude, lebo to ho-
voria oni.

Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo 
som chcel naznačiť týmto redakčným 
slovom, potom vy medzi 
nich nepatríte. Vy žijete, 
pracujete, snažíte sa, te-
šíte sa a vy aj smútite. Tu 
a teraz. V reálnom čase a 
priestore, v realite živo-
ta.

S pozdravom
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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, Rado-
bica, 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, 
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   48.090 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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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 975 710
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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

• 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 ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 22,5 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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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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Prvé zo série susedských popoludní, ktoré zorganizovalo občianske 
združenie Lepšia Prievidza na sídlisku Zapotôčky, dopadlo nad očakáva-
nia. Užili sme si pekný deň plný detskej radosti, smiechu a zábavy. Deti sa 
zabavili pri divadle, spoločných tancovačkách, 
hrách alebo tvorivej dielni. Vďaka všetkým, kto-
rí pomohli - divadelníci, animátori ale hlavne 
všetkým, ktorí prišli.

A rozhodne nekončíme. Podujatie na sídlisku 
Zapotôčky bolo prvé zo série plánovaných pod-
ujatí Lepšej Prievidze na toto leto. Máte sa na čo 
tešiť a my sa už radujeme zo stretnutí s Vami. 
Viac informácií už čoskoro. Sledujte nás ! ;)  

Branislav Gigac
poslanec MsZ Prievidza

LETO S LEPŠOU PRIEVIDZOU

www.lepsiapd.sk
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Kúpim rekreačnú chatu
v lepšom stave.
0948 353 000
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?

Ochrana pred VYMÁHAČMI a DRAŽBAMI
je volať 0905 638 627 súrne !

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

Nové modely dámskych a pánskych letných 
zdravotných vychádzkových topánok

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

DAOFOOD mini 60ks 
- DAOfood® mini je potravina na osobitné 
lekárske účely. Obsahuje enzým 
diaminooxidázu (DAO). Používa sa ako doplnok 
k dietetickým opatreniam (nízkohistamínová 
diéta) pri histamínovej intolerancii a/alebo 
nedostatočnosti enzýmu diaminooxidáza 
(DAO). Enzým DAO je prírodného pôvodu, 
nevstrebáva sa - pôsobí v čreve. Urýchľuje 
proces odbúrania v potravinách prijatého 
histamínu, ktorý by sa inak mohol stať 
spúšťačom prejavov

LIOTON gél 100g+30g 
- gél obsahuje heparín vo forme sodnej soli, 
patrí do skupiny liekov na ochorenia žíl a je 
vhodný aj na ošetrenie zápalových alebo 
úrazových stavov

AVICENUM 
TRAVEL 70 
2ks 
-  podporné 
cestovné 
podkolienky 
zaisťujú podporu 
a zlepšenie 
krvného obehu

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS 
- hydratačné mlieko 
s UVA/UVB ochranou 
pre citlivú pleť SPF30 
250ml 
+ CERAVE hydratačné 
mlieko pre suchú 
až veľmi 
suchú pokožku

17,21€
23,21€

14,05€

MOBIVENAL MICRO 
100+20tbl ZADARMO 
- Hlavnými zložkami 
prípravku MOBIVENAL micro sú 
mikronizovaný diosmin s 
hesperidínom a aescin, 
získaný z plodov 
pagaštanu 
konského. 13,78€

19,69€

6,78€

BIODERMA 
PHOTODERM SPOT-AGE 
SPF50 -  Gél - krém. 
Fotoprotekcia proti 
pigmentovým škvrnám.
• Vysoká špecifická ochrana 
pred slnkom: redukuje 
pigmentové škvrny a vrásky.
• S obsahom vitamínov E, C a 
extraktu z rastliny Centella 
Asiatica.
• Vynikajúci ako základ pod 
make-up.
• Nekomedogénny.
• Jemný parfum.
• Veľmi dobrá kožná a očná 
znášanlivosť. 13,91€

17,91€

PERSEN FORTE 20tbl 
- Liek obsahuje extrakt 
z koreňa valeriány, listu 
medovky a listu mä¦. 
Liek má mierne upokojujúci 
účinok.

5,50€

7,33€

34,78€

YUM EARTH 
organic 
vitamin C 
drops 93.6g 
- bio cukríky s 
ovocnými príchuťami, 
vitamín C, z 
ekologického 
poľnohospodárstva

REPELENTNÝ 
NÁRAMOK 1ks 
- náramok proti 
komárom a kliešťom s 
vysokým repelentným 
účinkom až po dobu 3 
mesiacov, je vhodný 
pre celú rodinu

3,78€

2,51€
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
• opravy asfaltových povrchov

• manuálna a strojová 
   pokládka asfaltu

www.pd-cesty.sk 
T: 0911 820 342

komplet dvere + zárubňa 110€

Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk  www.q-zett.sk

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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PALIVOVÉ DREVO
metrovica

45€/prm

vrátane dovozu

0904 262 684
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný, T: 0949 350 195
» Kúpim Simson aj nepojazd-
ný, ponúknite, T: 0949 505 827
» Kúpim Jawa CZ Manet Tat-
ran Stadion Babetu a iné, 
diely doklady, T: 0940 100 473
» Kúpim motocykle Jawa ČZ 
Babetta Stadion Simson aj 
iné, T: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu 1-izb. byt 
v RD v PD. Byt je komplet zaria-
dený v tichom prostr. 220 €/
mes.1os. aj s energ. bez akon-
tácie. najlepšie zam. alebo dô-
chodca., T: 0944 589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim bicykel BMX, BMX 20 
Soby 20 Zbrojovka a iné, T: 
0940 100 473

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim heligónku môže byť 
aj poškodená, T: 0903 317 515

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181

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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Partner 

Wüstenrot
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

KDE & KEDY? 26. JÚNA 2021
KÚPEĽNÉ MLYNY

VSTUP OD PENZIÓNU TERMAL

NORDIC WALKING
JUMPING
JÓGA & AJURVÉDA
VOLEJBAL
POHYBOVÉ NÁVYKY

SPRÁVNA TECHNIKA CVIČENIA
ZDRAVÁ STRAVA

STEPPING & AEROBIC

POHYB JE ŽIVOT

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45

 ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE DETI S MOŽNOSŤOU ZÍSKANIA SLADKEJ ODMENY  A
PREZENTÁCIA  SLUŽIEB KÚPEĽOV BOJNICE POČAS CELEJ DOBY TRVANIA PROGRAMU

PREZENTÁCIA ZDRAVÉHO POHYBU, STRAVOVANIA
A ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

PROGRAM

ČO?

14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

1.HODINA 2.HODINAAKTIVITA

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA ALEBO PANDEMICKEJ SITUÁCIE SA MÔŽE PROGRAM MENIŤ
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?CHCETE POTEŠIŤ SVOJE DETI?
PRÍĎTE DO NOVO-OTVORENÉHO ŠPORTOVO

- ZÁBAVNÉHO AREÁLU HAPPYLAND v Prievidzi
NA VÁPENICKEJ UL. cca 100 m od Gewisu.

Či prší - či slnko svieti, u nás pod stanom sa hrajú deti.

fb: Happyland
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0944 366 615

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
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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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5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  LETNÁ AKCIAVEĽKÁ  LETNÁ 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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Imrich Bernát. 

„Odišiel si tíško z nášho života, 
ale krásne spomienky a láska v nás stále ostávajú, 

pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.“

Dňa 10.6.2021 uplynul 2. smutný rok, 

čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 
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Antona Haraga

„Kto žije v srdciach svojich blízkych, 
nie je mŕtvy je len vzdialený...“

 S láskou a úctou spomíname 
na nášho drahého, milovaného 

a nenahraditeľného manžela, otca, 
starého otca, priateľa a kamaráta

z Nitrianskeho Pravna, ktorý by sa bol  1. júna 2021 
dožil krásnych 80-tich narodenín.  

Do nebíčka odišiel v ťažkom období pandémie 29. marca 2020.
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s rodinou a všetkými blízkymi tichú spomienku.

  Tonko, nikdy na Teba nezabudneme. Rodina Haragová
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 Eduard Haumer

Dňa 29.6. uplynie 10 rokov, 

čo nás navždy opustil

z  Prievidze.  

  S láskou a úctou si na neho spomínajú dcéra Erika a syn Klaus s rodinami.
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pánom Ľubomírom Hvojníkom

Dňa 18.6.2021 sme sa navždy rozlúčili 

s našim drahým manželom, otcom, 

dedkom, bratom a švagrom

z Novák.  

Ďakujeme všetkým príbuzným, spolužiakom, kolegom, spoluparťákom zo SDĽ, 
výboru FK Iskra Nováky, vedeniu mesta, susedom a známym, 

ktorí ho odprevadili na poslednej ceste.

  Smútiaca rodina. 
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pán Marián Krpelan

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 
Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten, 

čo ťa mal rád, nikdy nezabudne!“

 Dňa 23.6.2021 sme si pripomenuli 

1. smutné výročie, čo nás navždy opustil

z Veľkej Lehôtky.  

  S láskou spomína manželka, štyri deti s rodinami, dve sestry s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
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Na ten úsmev sa zabudnúť nedá
Zdravotní klauni z Červeného nosa zažívajú 
pri svojej práci silné momenty, pri ktorých 
netreba slová, stačí si len užívať spoločnú 
radosť. Jeden taký moment sa odohral v ne-
mocnici v Levoči, ktorú vtedy Filip Lenárth, 
klaunským menom doktor Zlatko Bažant, 
navštívil prvýkrát a spomína si naň takto:

Klauniáda prebiehala normálne, detí bolo skôr 
menej. Postupne sme navštívili všetky izby na 
oddelení. Predtým, ako sme našu klauniádu 
ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre 
istotu sa spýtali: „To sú všetci?“ „Asi áno,“ odpo-
vedali, „už sú tu len maličké deti.“ „Môžeme im 
aspoň zaspievať?“ boli sme zvedaví.

A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými 
nemocničnými postieľkami. Sestričky sa práve 
v tej chvíli starali o dve bábätká. Tretie si len tak 

spokojne ležalo. Keď sme k nemu podišli, videli 
sme, že má sivé očká, zakalené, bez zreničiek. 
„Bábätko nevidí, pravdepodobne z vášho klau-
novania nebude mať veľký zážitok,“ povedala 
citlivo sestrička. Klaunská kolegyňa, sestrička 
Vydarená, k bábätku prišla bližšie a pohladila ho 
po rúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem ako 
je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho 
návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku, 
ktorú spievam aj doma svojim deťom tesne 
predtým, ako zaspia. „Čo to?“ pomyslel som si. 
Bábätko zrazu vyplazilo jazýček a vykúzlilo na 
celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete. 
„Ono sa usmieva? To som ešte nevidela!“ žasla 
jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej, zatiaľ čo 
bábätko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami. 
Vyzeralo, akoby skutočne tancovalo so sestrič-
kou Vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá!

Foto: Nemocnica AGEL Levoča
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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
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dôchodcov, 
študentov...

0902 606 436 • 0902 692 290

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV

VÝPLATA
KAŽDÝ DEŇ

gazdovske.produkty@gmail.com

Životopisy
zasielajte na mail:
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  r. v. 2018/2019

56,88 € 33,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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ROYAL
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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€
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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Pracovná príležitosť.

HľadámeHľadáme čašníka/čašníčku čašníka/čašníčku
Miesto práce: Schwaz/Tirol

Termín nástupu: ihneď

Výhoda: nemecký jazyk

Zárobok: 1.400-1.500 €/Netto

Ubytovanie, strava zadarmo

Kontakt: Restaurant Silberberg

e-mail: silberberg@utanet.at

GeigerGeiger Stefan/+43 6644 291 270 Stefan/+43 6644 291 270
13
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Hľadáme kolegu do závodu v Prievidzi na pozíciu:

NASTAVOVAČ VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Náplň práce:
- vykonávať nastavenie, prechody, prestavby a opravy výrobných, skladových 
   a ostatných zariadení 
- vykonávať preventívne prehliadky zariadení podľa plánu
- dopĺňať technický materiál a náhradné diely na zariadeniach
- pracovať v SAP-e (vyhľadávanie náhradných dielov a zaznamenávanie pracovného 
   výkonu AMM-SAP)
- podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní čistiacich plánov technickej dielne, štandardov 
   a plánov preventívnej údržby
- v prípade potreby sa zúčastňovať na projektoch a pracovných skupinách

Požadujeme:
- minimálne stredné odborné vzdelanie technické s výučným listom 
- odborná spôsobilosť elektrotechnika, podmienkou prijatia je minimálne §22 
- skúsenosti s prácou nastavovača alebo mechanika, elektromechanika
- manuálnu zručnosť a technické myslenie
- prácu s MS Excel na užívateľskej úrovni, znalosť práce so SAP výhodou
- preukaz pre prácu v potravinárstve 

Ponúkame:
Ihneď po nástupe:
- Základný plat 1.150€ a mesačný bonus 125€
- Zmenové a ďalšie príplatky min 50€ až 150€ 
- Práca na trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku
- Ročný bonus – až 600€ 
- Stravovanie za dotovanú cenu, nápoje zdarma
- Firemné kultúrne a športové podujatia

Po odpracovaní šiestich mesiacov v hlavnom pracovnom pomere:
- Príspevok na detskú výživu – až 360€ za 2 roky
- Príspevok na DDS – až 35€ mesačne
- Ďalšie finančné príspevky: detská rekreácia, životné a pracovné jubileum, darovanie krvi
- Návratné bezúročné pôžičky – až 1.500€

Žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: hr@sk.nestle.com 
alebo na adresu: Personálne oddelenie, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. 

Bližšie informácie na tel.č.: 046/5197107. 
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PRIJMEME VODIČOV 
NA KAMIÓNOVÚ DOPRAVU

- F, DE, SK, turnusy 3 týždne z DE

- vítaná ADR, výhodné platové podmienky,

info 0905 490 644
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MAJSTER 
NA STAVBE na TPP

termín nástupu: 

ihneď

prax: 1 rok

hrubá mzda: 900€

0915 056 679
sekretariat@priemstav.eu
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž
 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
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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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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prie-

vidza vyhlasuje obchodné verejné  súťaže.

1.) ,,Súťaž A) – nehnuteľnosti objekt bývalých Zberných su-

rovín (stavba+pozemok) o  najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. 
ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v  znení neskorších predpisov a v  zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 143/21 zo dňa 31. 05. 2021

A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec 
Prievidza, zapísané v katastri    nehnuteľností Okresného úradu 
Prievidza, katastrálneho odboru, a to: 
-objekt bývalých Zberných surovín, stavby súpisné číslo 505, na-
chádzajúcej sa na Ceste Vl. Clementisa,  pozostávajúcej z adminis-
tratívnej časti a časti sklady, vedenej na liste vlastníctva č. 1 ako 
Zberňa druhotných surovín, druh stavby 20, na pozemku parcela 
registra  C KN č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 
416 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 
5403, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 677 m2, Geomet-
rickým plánom č. 52433927-116/2020, vyhotoveným spoločnosťou 
GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovslá cesta 1, 971 01 Prievidza 
dňa 04. 11. 2020, úradne overeným Ing. Júliou Bartošovou dňa 11. 
11. 2020 pod č. 1299/2020, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 
1, vrátane príslušenstva a to prípojky kanalizácie, prípojky nn, 
oplotenia, spevnených plôch, prípojky vody a vodomernej šachty.
-pozemok pod stavbou, ktorý je súčasne aj priľahlým pozemkom  
a to parcela registra C KN č. 5403/1, zastavané plochy a nádvorie 
s výmerou 1 416 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela 
registra C KN č. 5403, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 1 
677 m2, Geometrickým plánom č. 52433927-116/2020, vyhotove-
ným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovslá cesta 
1, 971 01 Prievidza dňa 04. 11. 2020, úradne overeným Ing. Júliou 
Bartošovou dňa 11. 11. 2020 pod č. 1299/2020, pozemok vedený 
na liste vlastníctva č. 1. 

B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie kúpnej zmluvy:

1.účel využitia: výstavba bytového domu s ohľadom na výšku 
okolitých stavieb, 
2.kúpna cena stavby vrátane príslušenstva (prípojka kana-

lizácie, prípojka nn, oplotenie, spevnené plochy, prípojka 

vody a  vodomerná šachta): minimálne vo výške 61  382,40 € 
(Znalecký posudok číslo 13/2019, vyhotovený spoločnosťou AU-
DING s.r.o.),
3. kúpna cena pozemku pod stavbou, súčasne priľahlého: 
minimálne vo výške 68 421,12€ (t.j. 48,32 €/m2, stanovené pod-
ľa Znaleckého posudku číslo 13/2019, vyhotovený spoločnosťou 
AUDING . s.r.o ),
4. termín úhrady kúpnej ceny: do 15  dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy
5.víťaz súťaže (kupujúci) bude v zmluve oboznámený, že na 
predávanom pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a že novo-
vytvorenou parcelou  CKN č. 5403/1 vedie na južnej strane (od 

vstupu na pozemok) v pravom rohu hlavný kanalizačný zbe-

rač (DN 1000) – je potrebné dodržať ochranné pásmo v zmysle 
platných legislatívnych podmienok,
6.víťaz súťaže sa zaväzuje rešpektovať Územný plán mesta 
Prievidza v časti ,,Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 
energetiky“, 
7.povinnosť víťaza (kupujúceho) na vlastné náklady zabezpe-

čiť osvedčenie o  energetickej certifikácií v  lehote do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.

Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doruče-
né návrhy.  

2.) ,,Súťaž B) – pozemky Ulica Na kamenici, k. ú Prievidza 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytoč-
ného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a 
ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľ-
stva v Prievidzi č. 134/21 zo dňa 31.05.2021.

Obchodné verejné súťaže
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, obec 
Prievidza, zapísané v  katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Prievidza, katastrálneho odboru nachádzajúce sa za rodinnými 
domami na Ulici Na kamenici a to:
-pozemok parcela registra CKN č. 8026/4, zastavaná plocha a ná-
dvorie vo výmere 44 m2
-pozemok parcela registra CKN č. 8026/5, zastavaná plocha a ná-
dvorie vo výmere 79 m2
-pozemok parcela registra CKN č. 8026/6, zastavaná plocha a ná-
dvorie vo výmere 21 m2
odčlenené a  zamerané Geometrickým plánom č.52433927-
124/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so síd-
lom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,  z pozemku parcela regis-
tra EKN č. 510/2, zastavaná plocha a nádvorie 413 m2, vedený na 
liste vlastníctva č. 10652

B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavre-

tie kúpnej zmluvy:

1. účel využitia: na záhradkárske účely v zmysle územného plá-
nu mesta, 
2. kúpna cena pozemku: minimálne za cenu 10 €/m2, 
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 
návrhy.  

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 16.08. 
2021 o 10:00 hod. 
Obhliadka nehnuteľností týkajúcich sa ,,Súťaže A) – nehnuteľ-
nosti objekt bývalých Zberných surovín (stavba + pozemok) sa 
úskoční dňa 10. 08. 2021 Stretnutie účastníkov bude o 10. 00 
hod pred vstupnou bránou budovy bývalých Zberných surovín  
súpisné číslo 505, (vstup zo strany Ulici I. Vysočana). Počas ob-
hliadky budú dodržané protiepidemiologické opatrenia v súvis-
losti s ochorením COVID -19. 
Úplne znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží vrátane 
úplného znenia podmienok a  vzorov súťažných návrhov kúp-
nych zmlúv je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 
internetovej stránke mesta www. prievidza.sk Bližšie informácie 
poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský dom, Ná-
mestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel. 046/5179526, - 527, e- mail: 
pravne@prievidza.sk 

V nedeľu 18. júla 2021 sa na Námestí slobody v Prievidzi 

koná bežecké podujatie, ktoré organizujú štyria mladí orga-

nizátori. V ponuke je päť bežeckých tratí, pripravený je aj 

Young Virtual. Podujatie má i charitatívny rozmer, plánuje 

pomáhať podporou dvoch neziskových organizácií.

Päť bežeckých tratí

Organizátori chcú vyhovieť každej vekovej a výkonnostnej ka-
tegórii, od tých najmenších až po tých najskúsenejších bežcov. 
Pripravujú päť bežeckých tratí s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:
- Beh pre najmenších – 100 m
- Detský beh – 700 m
- Startin okruh – 5 km
- True okruh – 10 km
- OG okruh – 21 km

Registrácia na stránke www.youngrun.org je už spustená. Ta-
kisto bude možné sa registrovať v nedeľu 18. júla 2021 od 7:00 na 
Námestí slobody v Prievidzi, prvý beh bude odštartovaný o 8:30. 
Viac informácii k bežeckej akcii nájdete na vyššie uvedenej stránke.
 
OG okruh je originálna 21 kilometrov dlhá trasa, ktorá spája Boj-
nice s Prievidzou. „Prijmi výzvu 21km a prekonaj svoje limity. Ak 
si aj TY začal cez pandémiu behávať, odmeň svoju námahu, za-

registruj sa a príď si po nálož eufórie, zážitkov, radosti, pocitu 
slobody a odnes si od nás krásne ceny,“ vyzývajú organizátori.

Organizátori pripravili aj Young Virtual pre tých, ktorí sa nemô-
žu zúčastniť bežeckého podujatia v Prievidzi. Zúčastniť sa môže 
každý kto sa zaregistruje, od 18. do 24. júla vykoná určenú akti-
vitu - odbehne alebo odkráča päť kilometrov a zdokumentuje ju.

Podporia dve organizácie

Podujatiu dávajú aj charitatívny rozmer. Preto sa rozhodli podporiť 
dve organizácie. Pri registrácii bude možné prispieť pre rodiny s 
deťmi a podporiť Úsmev ako dar. Z každého registračného poplat-
ku plánujú organizátori venovať časť aj pre neziskovú organizáciu 
Nový Domov, ktorá sa stará o postihnuté deti, mládež a dospelých.

Kto je za projektom Young Run?

Organizátori sa predstavujú takto: „Sme štyria mladí priatelia s 
láskou k športu a chuťou prekonávať vlastné limity. Reprezentu-
jeme mladosť nášho projektu a chceme oživiť športového ducha 
v každom z vás. Našim cieľom je zorganizovať akciu, ktorá bude 
ohlasom mesta Prievidza, aj napriek tomu, že náš súčet rokov by 
nepresiahol hranicu 70. Akcia s kapacitou 850 ľudí, 10tky dob-
rovoľníkov, či mnohí partneri a výborná atmosféra... Nič nie je 
nemožné a toho chceme byť dôkazom.“ 

V Prievidzi sa pripravuje Unikátna bežecká akcia Young Run
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666

ubytovanie vieme zabezpečiť

mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 

  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 

  NA ŽIVNOSŤ

Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom iba 

za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7., 
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk
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KŠX-DELTA, s.r.o.  prijme 
������������������

�����������

Výroba káblov 
na autobatérie

Základná mzda: 
20.000 - 25.000 �������������

Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:info.idelta@gmail.com
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