
ky22-23 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 120 domácností 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

č. 23 / 10. jún 2022 / 26. ROčnÍK

6
5
-1
0
2

6
8

-0
2

starého kľúča 
NA KĽÚČ S NOVÝM 
DIZAJNOM!
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OVÝM 

Prerobenie

viac info: www.riecky.eu
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

InZERCIA
kysucko@regionpress.sk
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751

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 (29.300 domácností)
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody SR 
spustil už tretí ročník Programu 
ochrany prírody (POP), ktorý za-
hŕňa tri činnosti, v rámci ktorých 
je možné požiadať o dotáciu. Ide 
o praktickú starostlivosť a ma-
nažment osobitne chránených častí 
prírody a krajiny – POP1, podporu 
infraštruktúry ochrany prírody 
a udržateľných foriem turizmu – 
POP2 a výchovu a informovanosť k 
ochrane prírody – POP3.

Maximálna výška dotácie pre fy-
zické osoby, ktoré nevykonávajú hos-
podársku činnosť, obce, občianske 
združenia, nadácie a neziskové orga-
nizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne 
združenia obcí a miestne akčné sku-
piny môžu získať finančnú podporu až 
do výšky 10.000 eur. Žiadateľ je opráv-
nený podať iba jednu žiadosť vždy len 
jedným spôsobom doručenia do 25. 
júla 2022.

Cieľom programu ochrany prírody 
je zabezpečiť starostlivosť o chránené 
časti prírody a krajiny Slovenska, pod-
poriť ochranu prírody a pozitívny vzťah 
obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné 
dodať do 25. júla.

V roku 2021 bolo z Programu ochra-
ny prírody realizovaných 34 projektov 
a celkový objem poskytnutých finanč-

ných prostriedkov bol takmer 130 tisíc 
eur. Žiadateľom sa podarilo vďaka 
dotácii vysadiť Morušovú alej v dĺžke 
1000 metrov v obci Trstené pri Horná-
de, využiť technickú stavbu – komín 
kotolne MŠ v Spišskej Starej Vsi ako 
hniezdnu podložku pre bociana biele-
ho (Ciconia ciconia) a zároveň vytvoriť 
hniezdne možnosti pre synantropné 
štrbinové hniezdiče, OZ Diana vytvo-
rilo výstavu pozostávajúcu z troch mo-
delov krajiny zobrazujúcu negatívne a 
pozitívne ukážky hospodárenia, hravé 
prírodovedné zošity a veľkorozmerné 
fotografie zobrazujúce ekosystémy a 
vzácne druhy.

Bližšie informácie, ako aj usmer-
nenie pre žiadateľa nájdete na webo-
vom sídle Programu ochrany prírody 
https://pop.sopsr.sk/

Získajte finančnú dotáciu 
na ochranu prírody a krajiny

» ren
Dotácia Trstené pri Hornáde. zdroj foto ŠOP SR

11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

InZERCIA
kysucko@regionpress.sk
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA. Tel. kontakt: 0908 
205 521

»Kúpim haki lešenie, Tel. 
kontakt: 0908 532 682

»Predám zbytky látok, 
podšívku  Tel. kontakt: 041 
565 3095 

»68 ročný s domom hladá 
partnerku Tel: 0910 706 
265

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KY medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba ne-
funguje 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA: od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 

/ SKLADNÍK

Doprava do práce je zabezpečená KIA autobusmi

VODIČ VZV zaškolenie + preukaz zdarma

ZVÁRAČ CO2 – postačí aj ZK-135
MZDA: od 1200€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

D. Dlabača 2748, Žilina
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InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Najúčinnejšiu inzerciu

objednáte na:
kysucko@regionpress.sk
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Kontakt: personalne@aproxima.sk

 

Tel: 0917 167 682      www.aproxima.sk

  

  
   

APROXIMA, s.r.o.

 

 

Hladáme do svojho tímu

POKLADNÍK/ČKA

Nástupný plat 738,- € brutto 
+ príplatky

Práca na 3 zmeny 
v Kysuckom Novom Meste
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Kontakt: personalne@aproxima.sk

 

Tel: 0917 167 682      www.aproxima.sk

  

  
   

APROXIMA, s.r.o.

 

 

Hladáme do svojho tímu

SKLADNÍK

Nástupný plat 885,- € brutto 
+ príplatky

Práca na 1 zmenu 
v Kysuckom Novom Meste
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  

13
 12

2 
02

67

1
0
-0
1
4
3

PONUKA PRÁCE

MANIPULANT
Manipulačné a pomocné práce vo výrobe,

nosenie prípravkov
Spoločnosť PROPER Service SK hľadá do svojho

tímu v automobilke pri Žiline šikovného, 
spoľahlivého a manuálne zručného kolegu. 

Ide o podporné práce pri výrobe automobilov, 
nosenie a dopĺňanie kovových prípravkov.
Pracovná doba je od pondelka do piatka

(ranná/poobedná/nočná zmena).
Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom

+ nočný príplatok. Práca je na dohodu
s možnosťou prechodu na hlavný pracovný

pomer. Autobusová doprava je zabezpečená.
Viac info na tel: 0910 180 166
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Symbolicky na Deň detí zahájila Slo-
venská katolícka charita už 13. ročník 
populárnej zbierky školských pomô-
cok. Cieľom je naplniť školské tašky 
žiakov zo sociálne slabších rodín.

Ak máte doma nevyužité ceruzky, 
farbičky, zošity či iné školské potreby, 
ktoré sú vašim deťom navyše alebo 
školskú tašku, z ktorej vaše deti vy-
rástli, neváhajte a do 15. septembra ich 
môžete priniesť do jedného z viac ako 
76 zberných miest po celom Slovensku. 
Ak nemáte cestu okolo, pomôcť môžete 
aj finančné prostredníctvom účtu SK37 
0900 0000 0001 7687 5345, variabilný 
symbol 2211 alebo online na https://cha-
rita.darujme.sk/socialne-stipendium/.

Darovať môžete aj elektroniku - Si-
tuácia za posledné dva ročníky ukázala, 
aby charita zbierku rozšírila aj na elek-
troniku. Darovať tak môžete aj zachova-
lé, ale stále funkčné tablety, notebooky, 
či telefóny prostredníctvom ktorých 
môžu žiaci absolvovať vyučovanie diš-
tančne. Touto výzvou apelujú nielen na 
jednotlivcov, ale predovšetkým firmy a 
spoločnosti, ktoré každoročne vyraďujú 
tisícky zariadení.

Príbehy pomoci z roku 2021 - Vďaka 
sociálnemu štipendiu minulý rok pod-
porili konkrétne deti s talentom, ktorým 
uhradili poplatky za športové, jazykové 
a iné záujmové a vzdelávacie krúžky, 

školské exkurzie či stravné. Ako príklad 
môžeme spomenúť príbeh Viktora, kto-
rý sa narodil ako nevidiaci, no napriek 
svojmu hendikepu hrá na husliach a 
reprezentuje Slovensko na domácich a 
zahraničných súťažiach. Aby sa na tieto 
súťaže dostal, cvičí aj štyri hodiny den-
ne. Cesta za zvládnutím novej skladby 
býva náročná. Noty mu v Prahe najskôr 
preložia do Braillovho písma a skladbu 
počúva dokola, kým sa ju naučí naspa-
mäť.

Slovenská katolícka charita koor-
dinuje Zbierku školských pomôcok kaž-
dý rok cez arci/diecézne a eparchiálne 
charity, ktoré poznajú konkrétne potre-
by ľudí v obciach či mestách z rôznych 
regiónov Slovenska. Za 12 rokov fungo-
vania zbierky darovali Slováci deťom 
približne 150 000 školských pomôcok. 
Viac informácií nájdete na https://cha-
ritapomaha.sk/zbierka-skolskych-po-
mocok/.

Darované školské 
pomôcky pomohli

» ren
 Viktor. zdroj foto Slovenská katolícka charita
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VOLAJTE: 

0908 979 468, 0915 780 751

Redakcia KYSUCKO

kysucko@regionpress.sk
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Príklad výpo tu ro ky (RPMN):

Po zoh
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Kombinovaná spotreba 1,0 – 5,9 l/100 km, 
emisie CO2 23 – 133 g/km (podľa normy WLTP).

ODPORÚČA

Jedinečný

NOVÝ 
PEUGEOT

308 SW
PEUGEOT

308 SW
AJ HYBRID

AUTOPROFIT, s.r.o., A. Hlinku 483, 022 01 Čadca
Tel.: 041/433 55 19, info@autopr tgroup.sk, www.autopr oup.sk

Kombinovaná spotreba 1,0 – 5,9 l/100 km, 
emisie CO2 23 – 133 g/km (podľa normy WLTP).

ODPORÚČA

Jedinečný

NOVÝ 
PEUGEOT

308 SW
PEUGEOT

308 SW
AJ HYBRID

AUTOPROFIT, s.r.o., A. Hlinku 483, 022 01 Čadca
Tel.: 041/433 55 19, info@autopr tgroup.sk, www.autopr oup.sk
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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