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Č. 3 / 21. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•montáž nábytku

tel.: 0905 462 875 13
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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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10915 720 743

0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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SLIVKOVÝ KVAS

0915 699 840

Sprostredkujeme Vám 
kvas a vieme 

zabezpečiť vypálenie.

Pálenica

KOCURANY
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BEZKONKURENČNÁ CENA!

SLOVENSKÉ BRAVČOVÉ
POLOVICE ODSTAVČATÁ

T: 0908 13 11 99 Doprava v cene! 13
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Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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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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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Prievidza: Problém s neexistujúcim 
lekárskym obvodom vyriešený 

Lokalita Ul. Na karasiny v Prievidzi ešte donedávna nepatrila do 
žiadneho obvodu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre do-
spelých obyvateľov. Ak bývate práve v tejto lokalite a hľadali ste 
si nového obvodného lekára, narazili ste na veľký problém.

Viacero všeobecných lekárov práve v tomto období ukončilo pre svoj 
vysoký vek lekársku činnosť. Lekárov ktorí naberajú nových pacien-
tov je žiaľ málo.

V prípade, ak Váš lekár skončí svoju činnosť, potom ste pridelený 
pod príslušný obvod podľa miesta trvalého pobytu. Avšak máte 
problém v prípade, ak adresa Vášho trvalého pobytu nepatrí do 
žiadneho lekárskeho obvodu. Takou bola práve lokalita Na ka-
rasiny.

Prideľovanie obvodov rieši Trenčiansky samosprávny kraj. Práve 
preto som uvedený problém riešil z pozície krajského poslanca. Pre 
obyvateľov spomínanej lokality mám dobrú správu.

Lokalita Na karasiny v Prievidzi bola pre zabezpečenie všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti pre dospelých obyvateľov pridelená do 
zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kto-
rý má svoje sídlo na Ul. Priemyselná 
3/66, 971 01 Prievidza.

Ak máte obdobné problémy, neváhaj-
te ma kontaktovať: michaldureje@
gmail.com.

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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Predstavte si sa začne šíriť správa o 
tom, že neznámy červený vtáčik roz-
náša nákazlivý vírus. Vtáčika nikto 
riadne nevidel, lebo žije v skalna-
tých roklinách a na neprístupných 
miestach. 

Mnohí ani nevedia, že sa volá Murá-
rik Červenokrídly (Tichodroma Mumra-
ria, Zedníček, Mauerläufer, Wallcreeper). 
Okamžite vznikajú diskusie na internete a 
tlačové konferencie. Šialený Ľuboš tvrdí, 
že murárik je napojený na slobodomurár-
ske lóže, ktoré chcú ovládnuť svet. Ďalší 
tvrdí, že červené krídla charakterizujú 
jeho prepojenie na kórejských komunis-
tov a Červených Kmérov. Hlavný veterinár 
vydáva vyhlášku na likvidáciu všetkých 
červeno sfarbených vtáčikov. Už tretí deň 
zasadá pandemická komisia a koaličná 
rada. Igor navrhuje plošné testovanie na 
celom území, nad ktorým preleteli nejaké 
operence. Rišo je proti a  navrhuje vývoj 
vodíkových zbraní proti podozrivo lieta-
júcim vtákom. Hulvát Robo protestuje. 
Hovorí, že ľudia ako on, ktorí nepijú alko-
hol, neklamú, nekradnú a nepodvádzajú, 
majú silnú imunitu a nebudú sa testovať 
ani očkovať. Boris chodí po regiónoch a 
rozpráva, že so svojou veľkou rodinu všet-
kých ochráni pre tou operenou háveďou. 

Veronika zmobilizovala všetkých straní-
kov vo svojej politickej strane. Prišli obaja 
členovia a postavili sa v boji proti murári-
kovi v jednom šíku za ľudí.

V malej chalúpke v Liptovský Revú-
cach sedí múdry a láskavý ornitológ Mir-
ko. Študuje murárikov červenokrídlych 
od detstva. Pozná ich všetkých, samičky 
aj samčekov. Vie dobre kde bývajú a čo 
robia. Dokáže spočítať všetky pierka, kto-
ré majú na sebe. Píše o týchto operených 
anjeloch články a knihy. Fotografuje ich a 
nakrúca filmy. On vie, že roznášajú nebes-
ký vírus lásky. Kto ich uvidí, zmení sa na 
lepšieho človeka. Začne vidieť v druhých 
ľuďoch svojho brata. Po infikovaní sa 
ľudia správajú zvláštne. Usmievajú sa a 
pomáhajú blížnym. Rozdávajú všetko, čo 
majú. Lenže tohto muža nikto nenavštívil 
ani nepočúval. Nemajú čas. Organizu-
jú schôdze, tlačovky a 
zachraňujú ľudí pred 
nebezpečným vtáči-
kom, ktorého nikdy 
nevideli. Škoda. Keď 
ho raz stretnú, zmenia 
sa a prestanú robiť 
hlúposti.

Nebezpečný Murárik

» Ján Košturiak
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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DO VYPREDANIA ZÁSOBDO VYPREDANIA ZÁSOB
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

RAK inovatívne papučky

IBA U NÁS 
BIODERMA SENSIBIO H2O 3x500ml  
-  odličovacia micelárna voda pre citlivú pleť

VICHY NEOVADIOL 
POST-MENOPAUSE 
- denný alebo nočný krém 50ml 
+ ZADARMO CERAVE hydratačné 
mlieko pre suchú 
až veľmi suchú 
pokožku 88ml

FENISTIL 30g
- gél, tlmí svrbenie a 
podráždenie kože
+ DARČEK KROKOMER 

LIVSANE
- 7 ampuliek 
k priamej spotrebe 
s ovocnou 
pomarančovou 
príchuťou pre 
jednotýždennú 
podporu imunitného 
systému

ACCU-CHEK ACTIVE glukomer set 
- systém pre meranie glykémie, jednoduché 
zaobchádzanie

IBA U NÁS 
EUCERIN HYALURON
-FILLER denný krém 
SPF 15 50ml  
- pre suchú pleť, vypĺňa 
hlboké vrásky zvnútra pre 
mladší vzhľad + ZADARMO 
EUCERIN HYALURON-FILLER 
nočný krém 20ml

PULZNÝ 
OXIMETER 
na prst 

16,68€

25,76€

30,76€ 2,55€
8,49€

3,85€
7,70€

30,00€

34,00€

19,65€
29,65€

0,30€

0,60€

14,52€

13,40€

COVIRIN 2x90 kapsúl 
+ Magnesium 100tbl 
- výživový doplnok s obsahom 
polyfenolov/flavonoidov - 
quercetínu, kurkumínu, 
katechínov z extraktu zeleného 
čaju vrátane EGCG, extrak¢ zo 
sladkého drievka, glycyrizínu, 
piperínu, minerálov (zinok, selén), 
vitamínov skupiny B (B3, B9, B12) a 
vitamínov C,D a E vo forme kapsúl 55,80€

IBA U NÁS 
BIO lízanky s ovocnými 
príchuťami 
1+1 ZADARMO
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz - Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, T: 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361
» Hľadám auto-klampiara 
na opravu karosérie Škody 
120, volať 0915 343 208

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám akordeón klá-
vesový, cena 140€, T: 0915 
418 014 

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0944 724 181
» Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
T: 0918 256 367

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.
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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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-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

6,996,99
139139
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE
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Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red
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Valéria Hirjaková, rod. Benešová.

„Táto svieca dnes horí pre teba, 
posielam tichú spomienku do neba.“

Dňa 22.1.2022 si pripomíname 

5. výročie, čo nás navždy opustila 

naša milovaná mamka

 

  Za tichú spomienku ďakuje syn Richard s rodinou. 
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pani Pavlínka Jelínková

„Zostala som len vánkom, ktorý vás bude 
hladiť, aby ste na mňa nezabudli.“ 

Odišla tíško z nášho života, ale krásne 
spomienky v nás navždy zostanú, 

pretože kto v srdciach žije, neumiera ... 

Dňa 27.1.2022 uplynie smutný rok, čo nás 

opustila naša milá a dobrá kamarátka

z Prievidze.

Kto ste ju poznali, prosíme spomínajte s nami. Ďakujeme. 

  S láskou a so smútkom v srdci spomínajú kamarátky Mária, Šarika, Maňa a Marta.
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Libuška Nagyová.

„Možno si nám zmizla z očí, 
ale nikdy si nám neodišla z nášho srdca.“

Dňa 22.1.2022 si pripomíname 

1 rok odvtedy, ako nás navždy opustila 

moja milovaná mamička, babina, 

prababka, sestra a teta

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou a úctou spomíname. 
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Pavlína Schusterová.

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... 
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ...“

Dňa 17.1.2022 sme si pripomenuli 

1. rok, čo nás navždy opustila 

naša mama, stará mama, 

prastará mama a sestra

 

  S láskou v srdci spomína dcéra s rodinou.
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Oľga Tokárová, rod. Litvíková

 Dňa 29. januára 2022 si pripomíname 

1. smutný rok, čo nás vo veku nedožitých 

73 rokov navždy opustila naša 

drahá mama, starká, sestra, 

krstná mama, svatka, svokra, 

švagriná a príbuzná

z Prievidze.

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

  Smútiaca rodina. 
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Milan Záhorský.

„Ten čas plynie veľmi rýchlo. 
Človek odišiel, ale všetko krásne, 

čo nám dal, ostane v nás.“

Dňa 20.1.2022 uplynul smutný rok, 

kedy nás nečakane vo veku 51 rokov 

opustil náš milovaný manžel, otec, 

brat, švagor a kamarát

Navždy ostaneš v našich srdciach.

 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a ostatná smútiaca rodina.
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pán Štefan Zrubec

Dňa 15.1.2022 sme si pripomenuli 

20. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec a starý otec

z Prievidze.

 

  S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá, pravnuk a ostatná rodina. 
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0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj 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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E-mail: pellerova@regionpress.sk
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza získalo z mimorozpočtových zdrojov v roku 
2021 viac ako 1,1 milióna eur. Ide o peniaze získané zo štruktu-
rálnych fondov EÚ, grantov alebo dotácií. 

V priebehu uplynulého roka mesto Prievidza mohlo vďaka 
získaným mimorozpočtovým finančným zdrojom realizovať 
viaceré dôležité projekty a investície. Celkovo mesto získalo 
1 136 148 eur. „Boli sme úspešným uchádzačom napríklad v 
projekte Podpora opatrovateľskej služby, ale aj v ďalších soci-
álnych projektoch,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína 
Macháčková. Medzi najvyššie príjmy z týchto zdrojov pat-
ria podporené projekty zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie. Z európskych štrukturálnych a investičné fondov mesto 
Prievidza získalo v roku 2021 až 942 549 eur. Tieto finančné 
prostriedky boli účelovo viazané na konkrétne projekty ako 
napríklad Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza 
v sume 489 600 eur, Podpora kapacít verejnej správy v okrese 

Prievidza v sume 288 372 eur a na projekt Vodozádržné opat-
renia na Námestí slobody v Prievidzi 164 577 eur. 

Na rôznych dotáciách získalo mesto ďalších 110 755 eur a v 
rámci menších grantov sumu 940 eur. V rámci dotácií mesto 
získalo najviac peňazí na príspevok z environmentálneho 
fondu vo výške viac ako 54 tisíc eur. Ďalšie dotácie získalo 
mesto Prievidza na podporu zamestnancov-poskytovateľov 
sociálnych služieb alebo na nákup výživových doplnkov pre 
prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia 
pre seniorov. 

„V roku 2022 máme pripravené ďalšie žiadosti o financova-
nie rôznych projektov. Napríklad v programe prostredie pre 
život počítame s revitalizáciou ďalšieho vnútrobloku na Ul. 
M. Mišíka v sume viac ako 540 tisíc eur. Verím, že aj v tejto 
žiadosti budeme úspešní,“ uzavrela primátorka. 

Mesto získalo z mimorozpočtových zdrojov viac ako jeden milión eur

Mesto Prievidza koncom roka 2021 ukončilo realizáciu pro-
jektu „Obnova Pamätníka SNP - Banská, Prievidza“. Cieľom 
projektu bola celková obnova spodnej základovej plochy, 
na ktorú mesto získalo finančnú podporu zo štátneho roz-
počtu SR na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch.

Mesto Prievidza získalo na 
obnovu Pamätníka SNP prí-
spevok z Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky vo 

výške 16 500 eur. Celková hodnota diela stála 20 058,89 eur s 
DPH. Z rozpočtu  mesta Prievidza bolo dielo spolufinancova-
né v sume 3 558,89 eur. 

Práce zahŕňali hlavne výmenu dlažby základovej plochy a 
prislúchajúceho schodiskového stupňa, odkopanie a rieše-
nie drenáže okolo základovej plochy pamätníka. Realizátor 
ukončil práce na obnove pamätníka v závere roka 2021.

O pamätníku
Pamätník SNP na Banskej je venovaný obetiam oslobodzova-
cích bojov počas II. svetovej vojny. Je majetkom mesta Prie-
vidza a bol zhotovený a osadený v roku 1991 ako pamiatka 
na oslobodzovanie Prievidze, ktoré sa začalo práve v týchto 
miestach na Banskej. Autorom  pamätihodnosti je akademic-
ký maliar a prievidzský rodák Pavol Bley. 

Na pamätníku je umiestnený text: „Postoj chvíľu a nezabud-
ni. V týchto miestach padlo v boji proti fašizmu v dňoch 15. 
9. – 19. 9. 1944 trinásť slovenských vlastencov. Milujte našu 
krásnu zem, kde človek, rozkvitnutý ker, pod hviezdami prá-
ce v náručí chráni mier.“

Obnova Pamätníka SNP – Banská, Prievidza je ukončená
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» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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