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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 150 domácností 

PRIEVIDZSKO

Č. 14 / 8. APRÍL 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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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

T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!

ODSTAVČATÁ
PEČENÉ PRASIATKA
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Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Uzávierka ďalšieho vydania 
regionálnych novín je 11. apríla
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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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (40.150 domácností)
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Dražba nehnuteľností, k.ú. Oslany

Dátum a čas konania dražby: 27.04.2022 o 10:00 hod.
Termíny obhliadok: 13.04.2022 o 10:00 hod.
                                    20.04.2022 o 10:00 hod.                   

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Ing. An-
dreja Palugu, notára so sídlom na adrese Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske

Najnižšie podanie: 28 800,00 Eur
Dražobná zábezpeka: 2 880,00 Eur
Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2413, k.ú. Oslany, obec Osla-
ny, okres Prievidza, spoluvlastnícky podiel 1/1. Pozemok KN-C evidovaný ako: 
zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 989, výmera 364 m2 a stavba - predajňa 
so súpisným č. 423, postavená na par. č. 989.

Kontakt: office@1aukcna.sk

Dražba nehnuteľností, k.ú. Horná Ves

Dátum a čas konania dražby: 27.04.2022 o 11:00 hod.
Termíny obhliadok: 13.04.2022 o 12:00 hod.
                                    20.04.2022 o 12:00 hod.                   

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Ing. An-
dreja Palugu, notára so sídlom na adrese Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske

Najnižšie podanie: 89 600,00 Eur
Dražobná zábezpeka: 8 960,00 Eur
Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2488, k.ú. Horná Ves, obec 
Horná Ves, okres Prievidza, spoluvlastnícky podiel 1/1. Pozemky KN-C evidova-
né ako: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 10/1, výmera 1630 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie, parc. č. 10/2, výmera 291 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 
parc. č. 10/7, výmera 220 m2, záhrada, parc. č. 14/11, výmera 831 m2, stavba 
– ubytovacie priestory so súpisným č. 15, postavená na par. č. 10/1, stavba – 
sklad obuvi so súpisným č. 16, postavená na par. č. 10/2 a stavba - bývalá 
zákl. škola so súpisným č. 17, postavená na par. č. 10/7.

Kontakt: office@1aukcna.sk

Dražba nehnuteľností, k.ú. Oslany

Dátum a čas konania dražby: 27.04.2022 o 12:00 hod.
Termíny obhliadok: 13.04.2022 o 11:00 hod.
                                    20.04.2022 o 11:00 hod.                   

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Ing. An-
dreja Palugu, notára so sídlom na adrese Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske

Najnižšie podanie: 101 000,00 Eur
Dražobná zábezpeka: 10 100,00 Eur
Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1232, k.ú. Oslany, obec Osla-
ny, okres Prievidza, spoluvlastnícky podiel 1/1. Pozemky KN-C evidované ako: 
orná pôda, parc. č. 299, výmera 815 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 
300/1, výmera 1453 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 300/2, výmera 
682 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 300/3, výmera 40 m2, zasta-
vaná plocha a nádvorie, parc. č. 301, výmera 435 m2 a stavba – pekáreň so 
súpisným č. 134, postavená na par. č. 300/2.

Kontakt: office@1aukcna.sk
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Trenčiansky kraj musí 
podporovať organizácie 

aj v okrese Prievidza 
Trenčiansky kraj vyčlenil na Kreatívny inštitút Trenčín sumu 890 tisíc 
eur. Ako krajský poslanec budem presadzovať, aby z krajského roz-
počtu boli finančne podporené aj organizácie v okrese Prievidza.

Kreatívny inštitút je organizácia, ktorá bude zabezpečovať projekt 
„Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Proti tejto finančnej 
pomoci nenamietam. Trenčiansky kraj bude mestu Trenčín s projektom 
pomáhať aj v budúcnosti. Kraj má na oplátku za túto pomoc získať 
kapitálové financie vo výške 15 miliónov eur.

Župa bude môcť sumu 15 miliónov eur použiť na rozvoj svojich inšti-
túcií, ktoré pôsobia v meste Trenčín. Suma je samozrejme zaujímavá 
a luxusná a určite krajským inštitúciám v Trenčíne pomôže. Avšak 
podľa informácií, ktoré nám prezentoval župan na poslednom zastu-
piteľstve, peniaze nebudú môcť byť použité na financovanie inštitúcií 
pôsobiacich v iných okresoch nášho kraja. Tu vidím problém.

Aké je riešenie? Na nás krajských poslancoch bude, aby sme na tieto 
skutočnosti reflektovali pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. Ako krajský 
poslanec urobím maximu, aby pri rozpočtovej politike na ďalšie ob-
dobie boli finančne zvýhodnené inštitúcie, ktoré pôsobia aj v okrese 
Prievidza.

Mimochodom, Hornonitrianska knižnica 
v Prievidzi oslavuje v tomto roku 100 
rokov. 

Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma 
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

• 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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10915 720 743

0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA SLUŽBY
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

MUCONASAL PLUS 
10ml  
-  liek obsahuje tramazolín, 
ktorý zužuje cievy a tým 
zmenšuje opuch nosovej 
sliznice, čo vedie k dlhodobému 
spriechodneniu nosa. Pri 
nádche z prechladnutia 
a alergickej nádche.

ONE TOUCH 
SELECT PLUS 
Flex
- systém k 
sledovaniu hladiny 
glukózy v krvi

HEPAROID Léčiva 30g krém na opuchy 
- liek na vtieranie do kože s obsahom heparínu. Zmierňuje 
opuchy, zápaly, znižuje zrážavosť krvi, predchádza tvorbe 
krvných zrazenín, napomáha vstrebávajú podliatín.

MAGNESII LACTAS 
GALVEX 500mg 
+ Darček Vichy 
Novadiol denný 
krém na suchú 
pleť 15ml
- liek obsahuje horčík

BUROW ušná 
instilácia VULM 
- obsahuje roztok 
octanu a vínanu 
hlinitého. Pre svoj 
sťahujúcu účinok sa 
používa pri liečbe 
zápalových ochorení 
vonkajšieho zvukovodu

BIODERMA PHOTODERM Max 
Aquafluid SPF50 2x40ml 
+ DARČEK Taška 
+ DARČEK Fľaša 
na vodu 500ml
- solárna ochrana 
určená pre všetky 
�py pleti

RAKYTNÍČEK limitovaná 
edícia Veľká noc 50ks 
- multivitamínové želatinky s rakytníkom

NOLPAZA 20mg 14tbl 
- lieči pálenie záhy u dospelých reguláciou 
tvorby žalúdočnej kyseliny. Liek na vnútorné 
použitie. Obsahuje pantoprazol.

5,99€

6,90€

5,36€

7,50€

3,96€ 25€

6,10€

6,77€

Nová značka detskej obuvi 
už v predaji 🙂 

7,35€

2,40€

PARALEN 500 24 tbl 
- liek na vnútorné použitie, obsahuje 

paracetamol, znižuje zvýšenú telesnú teplotu

1,71€14,52€
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REZ OVOCNÝCH

A OKRASNÝCH DREVÍN,

ZÁHRADNÍCKE PRÁCE.
TEL./SMS

0903 653 660

Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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0905 719 148

TU MOHOL

BYŤ VÁŠ

INZERÁT 
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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
» Jawa Simson Babeta 
Mustang Pionier Moped 
Stadion kúpim tieto mo-
torky, ponúknite, T: 0904 
274 781
» Kúpim starú moto helmu 
zn. Cassida, T: 0904 274 781
» Kúpim Simson, Stelu, 
Pionier, Babetu, aj diely, T: 
0949 505 827

byty/predaj 3
» Predám 3-izb. byt s gará-
žou na Severe, T: 0905 665 
301

byty/prenájom 4

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 staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince, 
T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie 
srnčie parohy a trofeje, T: 
0904 134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá 
priateľa na zoznámenie, T: 
0940 642 703

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 operátorov O2 a 4ka.
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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 38€/prm       TVRDÉ 48€/prm
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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Hoci balkón či terasu zvyčajne 
vnímame ako priestor slúžiaci 
na relax, nemusí byť len miestom 
okrasných rastlín či kvitnúcich 
kvetov. Ak túžite po vlastnej úrode 
zeleniny, je najvyšší čas pustiť sa 
do práce.

Budete potrebovať
- kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké star-
šie, ktoré ste predtým používali, najskôr 
ich dobre umyte v horúcej vode,
- zeminu – teda výsevový substrát,
- semená prípadne priesady zeleniny – o 
ich výbere sa poraďte v obchodoch pre 
záhradkárov, jestvujú odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respek-
tíve balkónové odrody,
- záhradnícke náradie, rukavice, krhlu na 
polievanie

Takto sa to podarí
Výsev zo semiačok:

Pri výseve zeleniny si motyčkou na-
značte riadky, vložte do nich semiač-
ka, riadky zahrňte zeminou a jemne 
povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú 
vzdialenosť riadkov a semiačok si pre-
čítajte na obale, v ktorom ste semiačka 
zakúpili. Na záver všetko dôkladne po-
kropte vodou – nepoužívajte pritom sil-
ný prúd vody, ten by semiačka vyplavil 
– použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 
Vyznačte si miesta, kam budete jednotli-
vé rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, 
aby ste dodržali ich odporúčanú vzdia-
lenosť od seba, inak by nemali po čase 
kam rásť. Priesady zeleniny vysádzajte 
do takej hĺbky, v akej boli predpestované. 
Sú však aj rastliny, ktoré požadujú hlbšiu 
výsadbu, ide najmä o pór, paradajky, či 
uhorky. Plazivým rastlinám, akými sú 
napríklad hrach či fazuľa je potrebné 
ešte pred výsadbou vytvoriť oporu - na-
príklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť verti-
kálne na stenu balkóna či terasy. Takto, 
teda vo zvislej polohe, môžete pestovať 
aj uhorky a cukety. Pod nimi tak získate 
priestor napríklad pre kríčkovú fazuľku 
či iné plodiny.

Zakladáme záhradku 
na balkóne či terase

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto krakowgardendesign pixabay
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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 - 9.45 h.
10.00 h. - 10.10 h.

Nováky-Lelovce  21. 4.
Lehota p. Vtáčnikom  21. 4.
Lazany 21. 4.
Kľačno, pri cintoríne 21. 4.

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 ro
kov 

od firmy 

MOLNÁR
“

Osvojte si pravidlá prípravy a sklado-
vania jedál, predídete tak možným ri-
zikám či zdravotným ťažkostiam.

„Nedostatočná hygiena pri príprave 
jedál a nesprávne skladovanie potravín, 
hotových, alebo rozpracovaných jedál, 
napomáhajú pomnoženiu nebezpečných 
mikroorganizmov a plesní. Voľným okom 
na pochúťkach nemusíte zbadať žiadne 
zmeny, no pre organizmus môžu byť ne-
bezpečné,“ upozorňujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

V kuchyni:
- obľúbeným miestom baktérií je kuchyn-
ský drez a pomôcky na umývanie riadu, 
udržiavajte ich v čistote
- pred každou prípravou jedla, ale aj po-
čas nej, si dôkladne umývajte ruky
- rovnako si dajte záležať na poriadnom 
čistení pracovnej dosky a kuchynského 
náčinia
- nekrájajte na jednej doske mäso a potom 
i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie
- potraviny, ovocie i zeleninu čistite a 
krájajte na to určenými nožmi alebo strú-
hadlami, náradie nemiešajte a udržujte 
ho vždy čisté
- mäso znečistené od krvi iba opláchnite 
pod tečúcou pitnou vodou, nenamáčajte 
ho vo vode, v umytom mäse sa mikroor-
ganizmy veľmi rýchlo rozmnožujú
- pri tepelnom opracovaní mäsa dodržia-
vajte čas a správnu teplotu, zničí takmer 
všetky nebezpečné mikroorganizmy

- surové mäso, hydinu, prípadne morské ži-
vočíchy vždy oddeľte od ostatných potravín
- pred použitím vajíčka neumývajte, po-
mohli by ste tým rozšíreniu mikróbov. 
Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, 
stačí utrieť suchou handričkou a dôklad-
ne ich tepelne spracujte.

Pravidlá pre chladničku:
- majonézu, studené omáčky, dresin-
gy a nátierky, ktoré ste nespotrebovali, 
uskladňujte pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 48 hodín
- zeleninové a cestovinové šaláty, či uva-
renú ryžu pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 12 hodín
- obložené misy a chlebíčky pri teplote 
0-4 stupne Celzia 6 hodín
- uvarené jedlá neskladujte príliš dlho ani 
v chladničke – najviac 48 hodín pri teplo-
te do 5 stupňov Celzia
- potraviny nerozmrazujte pri izbovej 
teplote, ale v chladničke a už rozmrazené 
nezmrazujte znova

Príprava a skladovanie jedál

» ren
Zdroj informácií: Informácie poskytol Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Ilustračné foto.  zdroj foto pixabay
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Arpáda Bognára.

„Keď na jar kvety rozkvitali a tebe sa chcelo žiť, 
Pán Boh si ťa povolal a ty si musel ísť. 

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len bránu spomienok si nechal otvorenú dokorán.“

Dňa 8. apríla si pripomíname 

1. smutné výročie úmrtia nášho 

milovaného manžela, otca, 

dedka, pradedka

  S láskou v srdci spomína smútiaca rodina.
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Ing. Anton Hudec

Dňa 9.4.2022 si pripomíname smutné 

1. výročie, čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel, ocko a dedko

z Prievidze.  

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

  Manželka a deti s rodinami.
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„Odišli ste od nás ako krásny deň,
nepovedali ste ZBOHOM, už viac neprídem.

Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v našich srdciach však žijete spomienkami.“

 S láskou na vás spomínajú dcéra Marika s manželom, dcéra Renátka s priateľom
a vnuci Patrik, Erik a Juraj. 

Gitka Karaková

Dňa 15.3.2022 uplynuli 2 smutné roky od chvíle, 
čo nás navždy v tichosti opustila naša drahá babinka

a  3.4.2022 uplynul 1. smutný rok, kedy si náš 
drahý didko zavrel oči, srdce ti prestalo biť 

i keď si tak veľmi chcel žiť.
Chýba nám tvoj hlas, 

mal si rád život, my teba a ty nás.

Karol Karak

Vladimíra Kračmera. 

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameňoch sviečok sa modlíme. 

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 31.3.2022 sme si pripomenuli

 15. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca a starého otca

  

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

  Manželka, dcéry Alena a Petra s rodinami a ostatná rodina. 
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pán Jozef Molnár. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme 

všetkým priateľom a známym, 

že nás dňa 1. apríla 2022 vo veku 

75 rokov navždy opustil náš milovaný 

otec, starý a prastarý otec

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

  S láskou a so zármutkom v srdci spomína smútiaca rodina.

Navždy zostaneš v našich srdciach. 
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pána Jána Putnokyho. 

„V tento deň do sĺz a smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný. 

Odišiel si v tichosti, bez slova a rozlúčky. 
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa tak radi mali.“

Dňa 10.4.2022 si pripomíname 1. rok 

od nečakanej smrti nášho milovaného 

manžela, otca, starého otca, brata a švagra

 

  S láskou spomína manželka, synovia Milan, Miroslav a Roman s rodinami.
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„Kto vás poznal, ten si spomenie,
kto vás mal rád, nezabudne...“

Dňa 9. januára 2022 uplynulo 7 rokov 

od poslednej rozlúčky s našim milovaným ockom

z Prievidze - Necpál.  

 S láskou a úctou si spomínajú  synovia Viliam, Tibor, Miroslav

 a  dcéra Kvetoslava s rodinami

Boženy Trnovej, rod. Grossovej

Viliamom Trnom

a 24. marca 2022 uplynulo 9 rokov 

od úmrtia našej drahej mamičky
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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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VAŠE ÚLOHY:

Spracovanie požiadaviek zákazníka, starostlivosť o dáta zákazníkov v systéme
Overenie technickej, obchodnej a termínovej spracovateľnos� zákaziek
Výber a kalkulácia ponuky komponentov, náhradných dielov a služieb
Vytváranie štandardných zmlúv údržby, tvorba osvedčení a spracovanie údržbových správ 
s ohľadom na náhradné diely a stav zariadení
Dohody medzi zákazníkmi a internými oddeleniami, sledovanie projektov až po vystavenie faktúr 

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Schopnosť čítať a rozumieť výkresovej dokumentácii
Technické myslenie, priestorová predstavivosť
Schopnosť pracovať v �me
Pripravenosť na medzinárodné služobné cesty podľa potreby
Samostatný a zodpovedný pracovný prístup so zmyslom pre hľadanie riešení, 
uvedomovanie si nákladov, medzikultúrne kompetencie

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnos� v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1200 € - 1400 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                              
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá technicky 

zdatných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Predajný inžinier (A�er Sale)
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Deti sú vnímavé a prirodzene chcú byť 
súčasťou diania, v ktorom sú zapoje-
ní „ich“ dospelí. Počúvajú rozhovory 
rodičov, sledujú ich reakcie, citlivo 
vnímajú zmeny emócií u dospelých, 
kladú im veľa otázok. Ako sa rozprá-
vať s deťmi o súčasnej ťaživej situácii? 
Psychologička, psychoterapeutka, ale 
aj mama Hanka Ševčíková má pre ro-
dičov, učiteľov či vychovávateľov tieto 
konkrétne odporúčania:
- Nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, 
že sa nič nedeje. 
- Hovorte s deťmi primerane ich veku, 
vaším spoločným jazykom. 
- To, čo sa deje, pomenujte tak, aby 
tomu vaše deti poruzumeli. 
- Môžete komunikovať rečou, ktorá je 
dieťaťu blízka – hrou, obrázkami, kni-
hou, rozprávkou. 
- Nebojte sa vyjadriť aj to, že sa deje ne-
právosť. 
- Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľ-
mi Ukrajiny, prípadne deťom ukážte, či 
a ako je vo vašich silách týmto trpiacim 
ľuďom pomôcť. 
- Nechajte sa viesť ich otázkami. 
- Dajte priestor ich emóciám. 
- Pomenujte svoje pocity, obavy, ale 
nenechajte sa nimi pri komunikácii s 
dieťaťom zaplaviť. 
- Dajte dieťaťu pocítiť, že ono je v bez-
pečí. 
- Vyjadrite nádej vašimi slovami. 

- Dajte priestor aj iným témam, nemu-
síte sa o tom doma rozprávať neustále. 

TIP: Ukážte dieťaťu, ako sa môžete 
vyrovnať s aktuálnou situáciou pozi-
tívnym spôsobom – ako prejaviť soli-
daritu a empatiu, napríklad: finančná 
pomoc, vyjadrenie jasného stanoviska 
voči vojenskému konfliktu a ruskej ag-
resii na Ukrajine, vyjadrenie podpory 
napríklad kresbou obrázka pre ukrajin-
ské deti a podobne. Aktívne zapojenie 
pomáha pri znovuzískaní pocitu kon-
troly a zároveň znižuje pocit bezrad-
nosti. Buďte však aktívni v dosahu svo-
jich možností a v tom, v čom ste dobrí. 

Ak si neviete rady s vašim prob-
lémom, obráťte sa na na bezplatnú 
telefonickú linku 0800 800 566

Informácie poskytla 
Liga za duševné zdravie

Ako hovoriť o aktuálnych 
udalostiach s deťmi?

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto Pezibear pixabay

0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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VAŠE ÚLOHY:

Tvorba modelov odsávacích a filtračných zariadení v 3D 
Tvorba a spracovanie výkresovej dokumentácie 2D
Vypracovanie technickej dokumentácie, výkresy, kusovníkov a iné

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
Pozícia je vhodná aj pre absolventa
Vedomos� v CAD programe 2D, 3D (program Inventor – výhoda) alebo v akomkoľvek 
inom programe napr. Ca�a, Solid Works, Solid Edge... 
Práca so systémami PDM teamcenter, Vault, Windchill výhoda
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Skúsenos� s konštrukciou plechových dielov sú vítané
Technické myslenie, priestorová predstavivosť
Schopnosť pracovať v �me
Služobné cesty do Rakúska podľa potreby
Samostatnosť, schopnosť sa rád učiť nové veci, zodpovednosť a flexibilita

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnos� v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1200 € - 1400 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                              
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá krea�vnych 

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Konštruktér / Plánovač zariadení
Rozvíjaj svoju krea�vitu s nami na oddelení konštrukcie v Prievidzi
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VAŠE ÚLOHY:

Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok spoločnos�
Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie účtovnej agendy spoločnos�
Zostavenie reportov a vyhodnotení na úrovni koncernu
Spolupráca na dôležitých a rôznorodých projektoch
Kontaktná osoba pre externých partnerov, ako aj pre interné oddelenie

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa ekonomického smeru, najlepšie v odbore účtovníctvo
Skúsenosť v odbore alebo na podobnej pracovnej pozícii min. 2 roky 
Znalos� s účtovaním v programe SAP výhodou
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Znalos� z daňovej oblas� (Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmu PO a iné)
Schopnosť pracovať v �me
Služobné cesty do Rakúska podľa potreby
Samostatnosť, zodpovednosť, presná práca a vysoký zmysel pre riešenie problémov

PONÚKAME:

Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1400 € - 1700 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                             
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá zodpovedných 

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Bilančný účtovník
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HĽADÁME

na pracovnú zmluvu

 PONÚKAME: � práca v regióne

� preplácanie dopravy 

� stravné

� príspevky zo sociálneho fondu

� doplnkové dôchodkové sporenie

 

  

Podrobnejšie informácie získate na t. č. 0903 277 753
Žiados� a životopisy zasielajte na mail: mzdy@dak.sk

MURÁRA, TESÁRA, 
ZÁMOČNÍKA, MALIARA
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

Objednávky  a ďalšie produkty na:

alebo na tel.:
www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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A k tomu odmena

za riadne splácanie až 864 € 

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 3 000 EUR, výška 
mesačnej splátky: 50,38 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 14,94 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, 
doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný 
zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 12,80 % p. a. ( xná), RPMN: 13,78 %, celková čiastka, ktorú zaplatíte: 
4 750,66 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 7,22 % p. a. ( xná), RPMN: 7,48 % a celková 
čiastka, ktorú zaplatíte: 3 886,66 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 108 EUR, t. j. 
dohromady u nás získate odmenu až 864 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch
a za predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Mesačná splátka je uvedená zaokrúhlene, bez desatinných čísiel.

Navyše Parádnu pôžičku teraz získate úplne bez poplatkov.
Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESAČNE
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Milí Prievidžania, pozývam všetkých obyvateľov, aby sme 
sa spoločne zapojili do jarného upratovania a urobili našu 
Prievidzu krajšou. S mojimi susedmi z bytového domu, ale aj 
seniormi z denných centier sa aktívne zapájame už niekoľko 
rokov. Každá pomoc sa ráta.

Jarné upratovanie mesta sa uskutoční v sobotu 9. aprí-
la 2022 od 8:00 do 13:00. Odpad z vyhrabávania verejných 

priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mes-
ta Prievidza. Pripravené kopy odpadu je potrebné oznámiť na 
„zelenú linku“ 0911 715 455 alebo 0911 715 545. V prípade ne-
priaznivého počasia sa jarné upratovanie presunie na náhrad-
ný termín.

Dobrou správou je, že mesto Prievidza vyhlásilo ďalšiu výzvu 
na zvýšenie bezpečnosti chodcov na sídlisku Píly. Projekt stav-
by bude riešiť zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich 
cez miestnu komunikáciu – Ulica J. Kráľa, Ul. Sama Chalupku.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve sme odsúhlasili aj 
dva projektové zámery na revitalizáciu sídliskových vnútrob-

lokov a to konkrétne na Baníckej ulici a sídlisku Kopanice. Ich 
realizácia je naviazaná na získanie mimorozpočtových zdrojov. 
V minulosti bol vďaka eurofondom revitalizovaný vnútroblok 
na sídlisku Zapotôčky.

Ak vás trápi akýkoľvek problém, 
neváhajte ma kontaktovať lubos.je-
lacic@prievidza.sk 

Som tu pre vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mestskí poslanci odsúhlasili zámer odpredaja budov bý-
valej polikliniky spolu so získaním pozemku na Šuleko-
vej ulici do vlastníctva mesta. Mesto odpredajom získa 
do svojho rozpočtu takmer 700 tisíc eur. Investor má v 
pláne zrekonštruovať objekty bývalej polikliniky a vybu-
dovať v nich bytové jednotky. 

Bývalú polikliniku získali od TSK 
Budovy bývalej polikliniky vlastnil Trenčiansky samospráv-
ny kraj, ktorému sa roky nepodarilo predmetné budovy pre-
dať alebo inak využiť. Budovy celé roky chátrali a ľudia bý-
vajúci v tomto okolí negatívne pociťovali ich zlý stav. Priestor 
bývalej polikliniky bol zanedbaný. Mesto Prievidza získalo po 
rokovaniach s TSK budovy do svojho vlastníctva zámenou za 
pozemky pod cestami v správe kraja. Mesto Prievidza v sep-
tembri 2021 taktiež ponúklo predmetný majetok do obchod-
nej verejnej súťaže. Táto obchodná verejná súťaž bola vy-
hodnotená ako neúspešná vzhľadom k tomu, že sa do súťaže 
neprihlásil žiaden záujemca. 

Budovy v zlom stave
Z dôvodu dlhodobého nevyužívania a neprevádzkovania ob-
jekt dlhodobo chátral a v súčasnosti je v zlom technickom 
stave. V prípade, že by budovy bývalej polikliniky mesto Prie-
vidza chcelo prestavať na bytové jednotky vo vlastnej réžii, 
a malo by zámer využiť mimorozpočtové zdroje zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, muselo by ako žiadateľ o príspevok 
povinne dodržať limitované obstarávacie náklady, limito-
vanú priemernú podlahovú plochu bytu a ostatné pod-
mienky stanovené pre získanie podpory na obstaranie 
nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti.

S ohľadom na výšku predpokladaných obstarávacích nákla-
dov na prestavbu objektov polikliniky na nájomné byty by 
mesto za súčasných podmienok pre získanie dotácie z mi-

nisterstva dopravy a úveru zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia nezískalo dostatok zdrojov na realizáciu celej investície. 
Preto by muselo hradiť značnú časť obstarávacích nákladov z 
vlastných zdrojov.

Nový investor chce bytové domy a ponúka aj pozemok
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prievidzi 28. marca 
2022 bola prerokovaná žiadosť súkromného investora o kúpu 
budov bývalej polikliniky. Investor plánuje nehnuteľnosti 
po získaní do svojho vlastníctva využiť na výstavbu nových 
bytových jednotiek, čim dôjde k zväčšeniu bytového fondu 
v meste. Po schválení žiadosti zo strany poslancov, investor 
zaplatí mestu sumu 693 118,94 eur. Mesto tieto finančné pro-
striedky použije na svoj rozvoj. Mesto zároveň od investora 
získa pozemky v sídliskovej časti mesta na Šulekovej ulici. 
Predmetný pozemok môže následne zhodnotiť a využiť na ve-
rejnoprospešný účel. 

Investor plánuje v bývalej poliklinike nové byty

Interiér budovy je po rokoch nevyužívania v zlom stave.
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Príjem plošnej 

inzercie 
do ktoréhokoľvek 

okresu

volajte 0905 719 148
prievidzsko@regionpress.sk
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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 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť

Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 

navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


