
PD22-20 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 150 domácností 

PRIEVIDZSKO

Č. 20 / 20. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

13
 1
2
2
 0
0
3
3

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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ASFALTOVANIEASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 
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INZERCIA
0905 719 148

Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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Verím, že peniaze z predaja krajského 
majetku ostanú v našom regióne 

Na poslednom rokovaní krajského zastupiteľstva bol odsúhlasený pre-
daj majetku po bývalej SOU v obci Pravenec a majetku po zrušenom 
Gymnáziu I. Bellu v Handlovej. Urobím všetko preto, aby peniaze z preda-
ja majetku boli použité na rozvoj nášho regiónu, t.j. v okrese Prievidza.
1: O kúpu majetku bývalej škole SOU Nábytkárske Pravenec požiadala 
obec Pravenec s tým, že na pozemkoch postaví obecné byty pre mladé 
rodiny. Obci Pravenec bolo zo strany poslancov vyhovené. Kraj majetok 
pre obec výhodne odpredá za osobitný zreteľ, v hodnote 209 632,95 
eur. Verím, že obec dokáže lepšie využiť predmetný majetok, ktorý môže 
slúžiť ľuďom na bývanie.
2: odpredaj majetku po bývalom Gymnáziu v Handlovej. Písal sa rok 
2019 a o kúpu areálu a budov po zrušenom Gymnáziu Ivana Bellu 
mala záujem firma ktorej vlastnícka štruktúra vlastní iné firmy s mno-
hotisícovými podlžnosťami. Cena majetku v roku 2019 predstavovala 
hodnotu cez 460 tisíc eur. Záujemca chcel tento majetok odkúpiť od 
TSK iba za 50 % z ceny, t.j. za 231 tisíc eur! Ihneď ako som sa dozvedel 
o neférovej ponuke voči Trenčianskemu kraju, začal som proti zámeru 
vystupovať na finančnej komisii. Argumentmi som presviedčal kraj-
ských poslaneckých kolegov, aby žiadosť pri hlasovaní v zastupiteľ-
stve nepodporili. Aj vďaka tlaku verejnosti sme celý zámer zmietli zo 
stola a krajský majetok sa nevýhodne NEPREDAL. Píše sa máj 2022 a 
na krajskom zastupiteľstve opäť hlasujeme o predaji gymnázia. So žia-
dosťou o kúpu majetku sa prihlásil iný záujemca z Handlovej. Majetok 
chce kúpiť ZA REÁLNU CENU, určenú znaleckým posudkom. Areál plá-
nuje plnohodnotne využiť. Ďakujem všetkým poslaneckým kolegom, 
ktorí môj postoj v roku 2019 podporili 
a vtedajší zámer nevýhodne odpredať 
majetok iba za 231 tisíc eur stopli. Dnes 
tento majetok predávame za viac ako 
460 tisíc eur. 
 

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 ...

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
• MÄKKÉ • TVRDÉ / info o cene telefonicky
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Bližšie informácie  nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej 

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38. 13
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
časť pozemku v Handlovej 

o výmere 871m2 a nebytové priestory 
v Handlovej o výmere 1x18m2.

Technické služby, prísp.org.mesta BOJNICE 
ponúkajú na prenájom reklamné 

plochy na oplotení Plážového 

kúpaliska v Bojniciach.

Rozmer jednej reklamnej plochy 1,8 x 2,9m. 

Mesačné nájomné: 20€ bez DPH.

Informácie: tsbojnice@centrum.sk
Telefón: 0904 681 898
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SUPER
CENA

0911 049 184

www.zaluzie-hudec.sk

odborná odborná 
montážmontáž

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
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Vodný prvok dokáže skrášliť kaž-
dý priestor a zlepší aj mikroklímu. 
Vhodným riešením môže byť jazier-
ko. Ak po ňom túžite, založiť si ho 
môžete nielen v záhrade, ale aj na 
balkóne či terase.

Menšie jazierko nevyžaduje veľa 
priestoru a ani starostlivosti a tak, ak 
chcete mať v menšej záhrade či na bal-
kóne vodu, táto forma je pre vás ideál-
na. Vytvoriť si ho môžete celkom jedno-
ducho, postačí zopár drobností, ktoré 
zakúpite v predajniach pre záhradká-
rov, niečo možno nájdete aj doma.

Budeme potrebovať:
- nádobu – môže to byť starší sud, ko-
ryto či plechová vanička, kaďa alebo 
veľký kvetináč – myslite však na to, že 
by mala mať objem aspoň 25 l
- hrubá čierna fólia
- vodné rastliny – o ich výbere sa po-
raďte v záhradníctve. Môžete si zvoliť 
veľmi efektné na hladine plávajúce 
rastliny, prípadne lekná, napríklad: 
Hyacint spec - veľmi pekná na hladine 
plávajúca rastlinka, kvitne fialovými 
kvetmi a obľubuje slnko prípadne Lek-
nica Nuphar - rastie v stojatých alebo 
pomaly tečúcich vodách, listy a kvet 

plávajú na hladine a obľubuje najmä 
slnečné stanoviská
- kamene

Takto sa to podarí:
- zvoľte si nádobu a poriadne ju očistite
- keďže nádoba musí byť vodotesná, vy-
ložte ju hrubou čiernou fóliou
- na dno nádoby umiestnite kamene a 
kvetináče či košíky s vodnými rastli-
nami – v hlbšej kadi môžete pokojne 
pestovať aj lekno
- nádobu napustite vodou

Nezabudnite:
Pamätajte aj na prezimovanie vod-

ných rastlín. Premiestniť ich v zimnom 
období môžete, prípadne aj s celou ná-
dobou napríklad do chladnej pivnice.

Zakladáme minijazierko

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto: rgerber pixabay
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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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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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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  26. 5.
Lehota p. Vtáčnikom  26. 5.
Lazany 26. 5.
Kľačno, pri cintoríne 26. 5.

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT

0948 221 260

Prievidzská cesta
(areál šľachtiteľskej stanice)

BOJNICE
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Čz – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna dohoda, 
0908 205 521
» Kúpim motocykle Jawa, CZ, 
Babetta, Stadion, Pionier, Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, 
0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Darujem 8-mesačné šteňa 
kríženca, 0944 522 834

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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 me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie
• ťažké bremená 

tel.: 0905 462 875 13
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2
2
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 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov do trojzmennej prevádzky 
s nástupom ihneď na pozície: 

Operátor výroby 
Vykonávanie montážnych operácií pri výrobe brzdových modulov 

Kontrolór kvality 
Výstupná kontrola produktov na montážnej linke, vizuálna kontrola 

+ inšpekčné merania 
- pracovné pozície sú vhodnejšie pre mužov kvôli manipulácii s bremenami.

Ponúkame: 
- základná mesačná mzda 700 Eur
- príplatky za zmennosť
- mesačná odmena za výkon a dochádzku 100 Eur 
- mesačná odmena za odpracované roky (30 - 70 Eur) 
- letný a zimný bonus vo výške 60% mzdy zamestnanca 
- príspevok na cestovné podľa miesta bydliska 
- strava v plnej výške hradená zamestnávateľom 
- systém voliteľných benefitov pre zamestnancov (cafeteria) + Multisport karta 
- sociálny program (finančné príspevky pri životných udalostiach, 
  Mikulášske balíčky, darčekové poukazy) 
- finančné odmeny pri pracovnom jubileu 
- stabilná práca a kolektív

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 
tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

SLUŽBY
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NEŠTÁTNE

ZDRAVOTNÍCKE

ZARIADENIE

ESTETECH S.R.O. 

1.6.2022 PRE VÁS 

OTVÁRA

AMBULANCIE:

Ortopédia - MUDr. Radoslav Strapko, MPH

Rehabilitácia - MUDr. Elena Strapková Boydová, MPH

Fyzioterapia - Mgr. Jana Chabenová

Dermatovenerológia - pripravujeme

Nájdete nás v priestoroch: 

POSKYTUJEME:

Konzultácie

Vyšetrenia

Zákroky

Cvičenia

POSKYTUJEME:

Konzultácie

Vyšetrenia

Zákroky

Cvičenia
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Predstavte si, že máme investora, ktorý má v pláne zrekonštruovať 
kruhový objazd do mesta Prievidza zo smeru Žilina. Viete si zrejme 
všetci predstaviť, ten hrozný kvetináčový kruhový objazd na vjazde do 
mesta, ktorý už prvým turistom napovedá, že neprichádzajú do mesta 
21. storočia. 

A tento investor má v úmysle kompletnú rekonštrukciu tohto prievidz-
skeho,,vítača“. Avšak pod jednou malou podmienkou. Bude si môcť vy-
budovať malú samoobslužnú čerpaciu stanicu oproti STK pri železnič-
nej trati. Dokonca na vlastnom pozemku. Jediné, čo potrebuje, je právo 
prechodu cez jeden malý kúsok mestského pozemku...
Verím, že nikto zatiaľ nepochybuje o výhodnosti tohto projektu. Avšak 

mesto, ktoré zastupuje občanov v podaní primátorky, ide ešte ďalej!
Nestačí len vybudovať a zrekonštruovať kruhový objazd. Investor 

musí vložiť ako zábezpeku peniaze v hodnote celej investície projektu...
To je niečo, ako keby idete stavať rodinný dom a obec vám povie - nech 

sa páči, ale najskôr nám dajte peniaze na účet v hodnote stavby a 
keď bude váš dom postavený, tak my vám peniaze 
vrátime.
Hľadáte v tom logiku? Áno, aj ja a nie a nie ju 

tam nájsť. Tomuto sa hovorí efektívne odháňanie 
investorov, ktorí majú v pláne v meste Prievidza 
realizovať čokoľvek. Možno, keby bol investor na-
klonený inej komunikácií, tak by sa veci pohli rých-
lejšie... ️

AKO MESTO PRIEVIDZA BLOKUJE INVESTORA...

Miroslav Žiak  
poslanec MsZ v Prievidzi 

a Národnej rady SR
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pani Gabriely Čauderovej, rod. Štrbákovej,

„Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom živote, 

veľká vo svojej láske a dobrote.“

 Dňa 23.5.2022 si pripomíname 

2. výročie úmrtia

ktorá nás opustila vo veku nedožitých 55 rokov.  

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

  Manžel Gabriel, syn Jozef a smútiaca rodina. Navždy zostaneš v našich srdciach.
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pani Antónie Mečiarovej, rod. Píšovej,

„Spomienka na teba zostane navždy v našich srdciach. 
Kto v srdci žije, neumiera.“

Dňa 8.5.2022 sme si pripomenuli 

5. výročie úmrtia našej drahej 

maminy a babky

ktorá nás navždy opustila vo veku 68 rokov. 

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

Smútiaca rodina. 
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pán Anton Pánis.

Dňa 31.5.2022 si 

pripomenieme 

2. smutné výročie, 

odkedy nás navždy 

opustil manžel, otec 

a starý otec

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

S láskou spomína manželka Mária, dcéry Monika a Katarína s rodinami.  
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Mgr. Albert Priehoda.

„Aj keď čas hojí, zabudnúť sa nedá.“

Pripomíname si nedožitých 

90 rokov veku, 

keď nás opustil 18. mája 2006

  

 Svoj plodný život venoval rozvoju športu, najmä plávaniu na Hornej Nitre. 

  Za spomienku ďakujú deti Helena, Hana, Albert s rodinami a manželka.
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Jozef Volek.

„Kto zomrel, neodchádza, 
ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

 Dňa 19.5.2022 uplynul jeden rok, 

čo nás opustil náš manžel, 

otec, dedko a svokor

Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.  

  

13
 12

2 
0

20
7



PD22-20 strana 7

 INTERIÉRPRIEVIDZSKO
7

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. 

13
 1
2
2
 0
2
4
6

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  5500%%
až do
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto aj v roku 2022 zabezpečuje distribúciu biodegrado-
vateľných vrecúšok priamo do domácností. Vrecká sú urče-
né výlučne na zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu. Distribúcia je realizovaná práve v týchto dňoch.

V týchto dňoch sú do domácností v Prievidzi doručované biod-
egradovateľné vrecká, na biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad. Mesto Prievidza ich zabezpečuje pre obyvateľov bez-
platne. Distribúcia vrecúšok by mala byť dokončená do 3. júna.  
 
Kto dostane špeciálne vrecká
Vrecká na kuchynský odpad budú doručované obyvate-
ľom mesta Prievidza ktorí platia poplatok za komunál-
ny odpad. Celkovo budú doručené do 19 400 domácnos-
tí. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. 
 
Vhodné sú len kompostovateľné vrecká
Na zber kuchynského odpadu je nutné používať výlučne kom-
postovateľné vrecúška s certifikátom. Igelitové vrecká nie sú 
vhodné na zber kuchynského odpadu. Používať je možné aj pa-
pierové vrecká, ktoré sú určené na zber kompostu. Takisto je v 

poriadku, ak je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nasy-
paný alebo vhodený do hnedej zberovej nádoby bez vrecúška. 
 
Čo patrí medzi biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad?
- zvyšky ovocia a zeleniny
- pečivo a cestoviny
- škrupiny z vajec
- kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
- zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
- mäsové a mliečne výrobky
- potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
- menšie kosti (kuracie, rybie)
- zvyšky izbových rastlín či kytíc
 
Do vrecúšok nepatrí:
- jedlé oleje
- zvyšky jedla v obaloch
- tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
- iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, vrstvené kombino-
vané materiály, papier…)

Mesto Prievidza opäť doručí pre domácnosti 
vrecká na kuchynský odpad

Mesto Prievidza Mestský úrad, Námestie slobody 14, 
Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž

1.) ,,Súťaž A) – nehnuteľnosti, pozemky na konci Rieč-
nej ulice 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 majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestské-
ho zastupiteľstva v Prievidzi č. 136/22 zo dňa 09.05.2022

A/ Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti na konci Riečnej 
ulice v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, oba vedené na LV č. 
1, zapísané v  katastri nehnuteľností Okresného úradu Prie-
vidza, katastrálneho odboru, a to: 
pozemku parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výme-
re 5403  m2 
pozemku parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 
169896  m2 

B/ Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na 
uzavretie kúpnej zmluvy:
1. účel využitia: v zmysle územného plánu  mesta Prievidza, 
2. kúpna cena pozemku: minimálne vo výške prevádzaných 
nehnuteľností minimálne vo výške  600 000,- €  
3. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy.

Termín na predkladanie súťažných návrhov obchodnej verej-
nej súťaže končí dňa 14. 06.  2022 do 10.00 hod. 

Úplne znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže vrátane 
úplných znení podmienok a vzoru súťažného návrhu kúpnej  
zmluvy je zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 
internetovej stránke mesta www. prievidza.sk Bližšie infor-
mácie poskytne právna kancelária mesta Prievidza, Mestský 
dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel. 046/5179526, - 
527, e- mail: pravne@prievidza.sk

Obchodná verejná súťaž

Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14 Prievidza 
prijme do zamestnania záujemcu o pracovnú pozíciu ,so-
ciálny pracovník/pracovníčka v útulku.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- vedenie dokumentácie a pridruženej administratívnej činnosti
- poskytovanie sociálneho poradenstva
- samostatný výkon odborných činností

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaní:
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: Sociálna práca

Základná zložka mzdy (brutto) – PT 7 
- základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme t.j. 842.50 EUR pri praxi 0 – 2 roky 
(PS 1), PS sa úmerne navyšuje o počet rokov praxe. Po zapra-
covaní pohyblivá zložka – osobné ohodnotenie. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, pro-
fesijný životopis, motivačný list, doklad o zdravotnej spôso-
bilosti a písomný súhlas na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania doručte do 15. júna 2022 na ad-
resu: Harmónia n.o. Prievidza, Námestie slobody 14, 97101 
Prievidza. Obálku označte „výberové konanie“.

Voľné pracovné miesto
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Bezpečnosť na schodoch a 

štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 

domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 

štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.

Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 

nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 

získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162

Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 

kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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