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Profesionálne

čistenie fasád,

striech, dľažieb,

terás, pomníkov.
Obhliadka ZDARMA!
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najlepšia

najrýchlejšia• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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Belkam Plast
servis

dodanie
 montáž
okien, dverí,

sieťok a roliet
0905 750 402
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AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U

0905 625 641,    037/656 50 60

PHILCO • CANDY • AMICA
HAIER • BRANDT • WHIRPOOL

ELEKTROLUX • ZANUSSI
GORENJE • BEKO

EUROTECH • IGNIS • ARDO
PANASONIC
SAMSUNG
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO
MM, s.r.o.

Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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0903 060 490

STRECHY
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Ponúkam strojové
     omietky

j
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov na pozíciu 

Operátor PCO
v Nitre
1050 € brutto/ mesiac 
Nástup ihneď, POS NUTNÝ! 

0948 380 065
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

10
-0
06
4

KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.skZáruka 12 rokov
na nové

kompletné

pomníky
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P PÍL T s.r.o.
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MOBILNÝ GÁTERMOBILNÝ GÁTER
porezporez  drevnej guľatiny, kmeňov, dreva na fošne drevnej guľatiny, kmeňov, dreva na fošne 

- dosky u vás na pozemku,v lese, v urbariáte - dosky u vás na pozemku,v lese, v urbariáte 
bez nutnosti prevozu kmeňa.bez nutnosti prevozu kmeňa.  

Max.Max. priemer kmeňa 190cm. priemer kmeňa 190cm.               0911 174 4700911 174 470
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www.lexanzm.sk

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  
Exolon 4/10 číra  

Exolon 2/10 2UV biela  
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  
Exolon 7/16 BF bronz  

PC Trapéz 76/18 bronz  
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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0903 527 776
kamenarstvosollar@gmail.com

KAMENÁRSTVO 
Peter Sollár

AKCIA na jednohroby a dvojhroby za prijateľné ceny.
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Termín konania dražby: 
dňa 18.07.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká zasadačka, na 1.poschodí, MEDIA-
HAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: byt č. 40, 6.p., vchod 
č.o.61, v obytnom dome súpisné č. 1078, 

postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 
parcelným č. 4821/19. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach obytného domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 
4821/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 465 m2, o 
veľkosti 830/29622. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5859, k.ú. Nitra.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk

€

€
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Po - Pi: 8.00-13. 30 hod.
 SO: 8.00-10.00 hod.  

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 13 - 20 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT na farme PD Hôrka
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»Kúpim motocykle Jawa/CZ/Ba-
bea/Stadion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim motorku jawa 175, 250, 
350 0951 233 787
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim RD v okolí Nitry 0905 283 
550 
»Kúpim RD v okolí Nitry , Vrablov , 
Zl Moraviec , 0907 147 430
»Kúpim pozemok, ornú pôdu. 
Platba ihneď. 0944 469 960
»Kúpim byt aj pôvodnom stave v 
hotovosti na počkanie, t.č. 0951 
676 236

»Kúpim haki lešenie, tel. 0908 
532 682
»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 715 
027  

»Kúpim staré, mechanické hodin-
ky. Tel. 0905/767 777
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KROJE A STARÉ 
VECI 0918 439 124 

»Kúpim staré Československe 
hračky a vzduchovku 0905 651 
837

»57r. hľadá priateľku 0917 049 831 

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Hrubá mzda: 1 029 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Podmienky:
 VZV preukaz

 prax v obsluhe lisovacieho zariadenia

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie na mieru

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 stravné lístky vo výške 4,50 € na deň

 preplácanie nadčasov / víkendov

 možnosť zvýšenia kvalifikácie

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?
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Hrubá mzda: 900 – 1000 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 pracovné oblečenie na mieru

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 stravné lístky vo výške 4,50 € na deň

 preplácanie nadčasov / víkendov

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?
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Hrubá mzda: 1100 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Zamestnanecké benefity:
 nadštandardné finančné ohodnotenie

   (výkonnostné odmeny)

 stravné lístky vo výške 4,50 € na deň

 možnosť ďalšieho vzdelávania, plne hradené

   školenia

 príjemné prostredie a práca v dynamickom

   kolektíve

 možnosť kariérneho rastu

 služobný telefón a notebook

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Kolektív KOSIT WEST 
hľadá kolegu na pozíciu: 
TECHNICKÁ PODPORA / ÚDRŽBA
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

Prijme do pracovného pomeru
pomocných pracovníkov 

na regranulačnú linku

Miesto výkonu práce: Lužianky
Vašou úlohou bude:

Ponúkame: 

0904 852 251
kolevova@envigeos.sk
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NITRIANSKO

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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info@kupaliskodiakovce.sk
ubytovanie@kupaliskodiakovce.sk

+421 903 447 554 kupaliskodiakovce.sk

avaaquapark

ava thermalpark

AVA Thermalpark
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Termálne kúpalisko AVA THERMALPARK Diakovce v sebe skrýva prírodné bohatstvo v podobe termálnej 

vody, ktorá vyviera z dvoch vrtov. Prvý vrt vyviera z hĺbky 800m a dosahuje teplotu 39oC. Má priaznivé rela-

xačné a ozdravujúce účinky na pohybové ústrojenstvo, nervové ústrojenstvo, reumatizmus a cievne ústro-

jenstvo. Druhý vrt vyviera z hĺbky 1 560m a dosahuje teplotu až 64oC. Má priaznivé účinky na pohybové aj 

dýchacie ústrojenstvo.
V tohtoročnej letnej sezóne sa návštevníci môžu tešiť na 2 800 m² vodnej plochy obklopenej nádherný-

mi zelenými trávnatými plochami s množstvom kvetov a stromov poskytujúcich relaxujúcim návštevníkom 

príjemný tieň pri slnení na lehátkach, bohatý výber jedál a nápojov v bufetoch a bare, detskú zónu s množ-

stvom atrakcií a zábavy pre deti, relax a športové aktivity. 
Návštevníci si môžu užiť relax v 5 nových bazénoch napúšťaných geotermálnou vodou s teplotou 39oC. 

Všetky bazény fungujú cez recirkulačný systém, ktorý je ovládaný automaticky úplne novou bazénovou 

technológiou s výmenníkmi a tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú aj geotermálnu vodu z druhého vrtu 

s teplotou 64oC.
Návštevníci sa môžu dokonale zrelaxovať v relaxačnom perličkovom bazéne a rodinnom relax bazéne s 

príjemnou teplotou vody do 34oC, kde si môžu poležať na masážnych lehátkach, masážnych laviciach, vy-

masírovať sa masážnymi tryskami a chrličmi na chrbát. Pre aktívnych návštevníkov je pripravený plavecký 

bazén so 7 plaveckými dráhami a skokanskými stupienkami s príjemnou teplotou vody do 28oC. Pre milov-

níkov pohody a pokoja je zase k dispozícii horúci total relax bazén s masážnymi hlavicami, hydromasážnymi 

tryskami a fontánou, s teplotou vody 36oC. Najväčšiu radosť budú mať pravdepodobne detičky, pre ktoré je 

k dispozícii detský bazén s veľkým multifunkčným vodným hradom, ktorý má rozlohu 190 m² s 28 vodnými 

figúrkami a atrakciami. Asi najväčším lákadlom pre malých aj veľkých je 9 m vysoká toboganová veža s 2 drá-
hami a dojazdom, spolu v dĺžke viac ako 100 m. Návštevníci si môžu vychutnať aj relax v dvoch 7-miestnych 
vírivkách či fínskej saune.

Pre milovníkov dobrého jedla je pripravená široká škála občerstvenia v 4 bufetoch aj s výčapmi a v reštaurá-
cii. Dobrú kávu si môžu návštevníci vychutnať v 2 cukrárňach so zákuskami, palacinkami a zmrzlinou. Samo-
zrejmosťou je aj posedenie pri osviežujúcich nápojoch v Pool bare a stánok so sladkým trdelníkom.Pri vstupe do areálu je malý obchod so zmiešaným tovarom, kde si návštevníci môžu nakúpiť základné 
potraviny k vlastnej príprave raňajok, obeda, či večere, ako aj základné hygienické potreby a kúpaliskový tovar, 
ako plávacie kolieska a rukávniky pre deti, uteráky a iné.Pre deti máme pripravenú úžasnú KIDS zónu s animátorkami, ktoré sa o ne postarajú, kým si rodičia môžu 
užívať relax a oddych od stresu a každodenných starostí v bazénoch alebo pri občerstvení. Na deti čaká bo-
hatý detský zábavný svet s trampolínami, preliezkami, skákacími hradmi, kolotočom, zábavnými automatmi 
a mnoho ďalšieho.

Na slnenie je pripravených množstvo lehátok, k dispozícii sú aj dvojmiestne VIP lehátka poskytujúce súk-
romie.

Dovolenkárom ponúkame niekoľko možností ubytovania priamo v areáli kúpaliska. Pre nenáročných náv-
števníkov s nostalgickým cítením sme ešte túto sezónu ponechali 12 pôvodných drevených chatiek (samozrej-
me vynovených) s možnosťou porovnať vtedajší stav so súčasným.Pre tých náročnejších je k dispozícii 15 štvormiestnych nových, luxusných, komfortných a plne vybavených 
chatiek s oddelenou spálňovou a obývačkovou časťou, s TV a vlastnou kúpeľňou a WC. Pred chatkou je vlast-
ná teraska s posedením. Ďalšou ubytovacou možnosťou je Hotel HVIEZDA*** s 2-posteľovými izbami, s extra 
službou kompletne vybavenej kuchyne  pre prípad záujmu o vlastné stravovanie, ďalej sociálnym zariadením, 

práčovňou a spoločenskou miestnosťou s posedením pri TV. Zabaviť sa dá aj pri stolnom futbale, či pri pose-

dení na terase pred hotelom.
Pre milovníkov prírody sú k dispozícii až 2 ha zelenej plochy, kde je k dispozícii 5 šesťmiestnych priestranných 

nafukovacích stanov. Pre tých, ktorých láka skôr dobrodružstvo na 4 kolesách, máme možnosť ubytovania v 

kempe pre karavany s kapacitou približne 120 miest s elektrickou prípojkou. Je tu aj možnosť na postavenie 

vlastného stanu.  Kempingová časť areálu má k dispozícii novovybudovanú kuchynku, práčovňu, sociálne 

zariadenia so sprchami, vybavenú spoločenskú miestnosť s TV, ako aj možnosť grilovania či opekania. Kem-

pingovú časť areálu môžu navštíviť dokonca aj domáci zvierací miláčikovia.

V celom areáli je pre návštevníkov k dispozícii WIFI sieť zadarmo. Parkovanie pre návštevníkov je na parko-

visku priamo pred kúpaliskom, ubytovaní hostia majú možnosť parkovania priamo v areáli pri ubytovacom 

zariadení. Celý objekt je nepretržite strážený strážnou službou a bezpečnosť návštevníkov monitorujú prie-

myselné kamery.
Samozrejmosťou počas celého leta budú rôzne víkendové, zábavné, kultúrne a hudobné podujatia, o kto-

rých budú návštevníci vopred informovaní na webovej stránke kúpaliska (www.kupaliskodiakovce.sk), ako 

aj na sociálnych sieťach.
V AVA THERMALPARK Diakovce nájdete naozaj všetko, čo očakávate od príjemne strávenej dovolenky na 

Slovensku. Príďte sa k nám o tom osobne presvedčiť! Tešíme sa na Vás!
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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