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Týždenne do 49 930 domácností

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P
HAPPY DOG
%
Andalucia
11 kg
0
-1
BEWI DOG 800 g
(pri kúpe 6 ks
miska grátis)

a
Rozvoz krmiv
vy
na
v rámci Tr
ZDARMA!

Shopjk.sk

www.kynologicke-kopanka.sk
Robotnícka 45, Trnava - Kopánka, tel.: 033 / 5501 272
otvorené: Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

TOP CENA

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

159€

Výhodné ceny pre

Veľkoobchod

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

štandard 1200 x 800, 1200 x 1000
(aj poškodené). Ceny dohodou.
Odmena aj pre sprostredkovateľov.

Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk

30

s

Odkúpime Vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky,
m rokov
et
vá
oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
w w u p re sk
w. a u t o j j .
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT18

www.shopjk.sk

OD

85_0779

LIMITOVANÝ
POČET

08-0 TT22

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

TT22-25-strana
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Ponúkam pomoc:
- upraviť jedálniček,
orový
z
v
j
a
k
s
- pretvárať postavu,
Zí
a poď
k
e
č
i
n
l
- schudnúť,
jedá
ja!
é
v
o
n
e
voj
- mať viac energie.
si pre s
0948 913 595

80-0007-2

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.

08-0 TT01

0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

01-0007 TT24

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe

39-00 TT25

IHNEĎ K ODBERU

s!

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA

Redakcia:

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Nenápadní hrdinovia
Kto však sú títo ľudia, ktorí nie
sú ovenčení vavrínmi ani ospevovaní ódami a napriek tomu sa podujmú dobrovoľne darovať krv, aby vďaka tomuto činu prispeli a pomohli
zachrániť životy neznámych ľudí a
prečo sa rozhodujú takto konať? Myslím si, že sú to rozhodne ľudia veľkého srdca, ľudia veľmi empatickí,
Vedeli ste, že jednotka transfúz- schopní solidarity a spolupatričnosti,
nej krvi s objemom 450 ml môže ktorí si možno ani nepripúšťajú, akézachrániť až tri ľudské životy a že ho dobra sa vlastne dopúšťajú.
na Slovensku sa každoročne spotreČloveka udatného, človeka, ktobuje približne 180 000 transfúznych
jednotiek červených krviniek? Obete rý vyniká ušľachtilou odvahou,
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci ktorý vykonal veľký skutok či toho,
operácie, pacienti liečiaci sa na leu- ktorý je predmetom obdivu, zvyknekémiu, nádorové ochorenia či ocho- me považovať za hrdinu. A hoci dobrenia krvných buniek, tí všetci potre- rovoľní darcovia krvi nepatria medzi
tých, ktorých príbehy plnia stránky
bujú krv.
či dokonca titulky noHoci medicína 21. storočia doká- vín a časopisov, som
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je presvedčená o tom,
jednoducho bezmocná a bez dobro- že si náš obdiv skuvoľných darcov krvi sa pri záchrane točne zaslúžia a v
ľudských životov prosto nezaobíde a mojich očiach rozv časoch, keď sme my aj naši najbližší hodne hrdinami
zdraví, si veľakrát možno ani neuve- sú.
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre
nás všetkých nesmierne dôležité.
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi.
V nemocniciach sa táto vzácna
tekutina, ktorá je po spracovaní
považovaná za liek, používa nepretržite a na Slovensku potrebuje
za jednu hodinu transfúzny prípravok v priemere 23 pacientov.

» Renáta Kopáčová, redaktorka

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0008 TT15

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Zámková dlažba
Zavarský

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT05
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
39-00 TT01

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

REKONŠTRUKCIE

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-00 TT01

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

01-0005 TT01

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

TT22-25-strana
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VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

3

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

hydinárska farma topoLnica

hbalunova@gmail.com | 0905 368 775

CANDY klub,

7
39-00 TT22

Deti od 4 - 14 rokov
Termíny: 11.- 15.7.2022
22.- 26.8.2022

4,20 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
80-0008-11

športovo-umelecké
centrum, Trnava hľadá:

na
4 4 va
8

Od septembra 2022. Mzda: 10 €/hod.
Viac info: candy.trnava@gmail.com

TAŠKY
PAPIEROVÉ

p
ul. 3
03

08-0008 TT01

tanca

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT09
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trénaegryman/asktikuy

(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
zá
ia
an
ed
pr
do vy
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

36-0008

Ponúka na predaj:

TÁBOR V TRNAVE!

Lukáš Jánoška
0905 178 274
www.mezeireality.sk

Zabezpečím pre vás
bezstarostný predaj
nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.
VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

08-0 TT16

LETNÝ TANEČNÝ

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

TT22-25-strana
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SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Udreli horúčavy
Bude nám zaručene zima
aj doma, aj v práci,
ak pravidlá, ako nato,
vymyslia pre nás Eskimáci.

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

ER

499 €

10-0010

800

10% ZĽAVA

549 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

01-0004 TT01

ZĽAVAEZ

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

39-0003 TT01

0908 447 006

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0009 TT25

Asi z lásky
Ani jasnovidec nevysvetlí
aký zázrak je za tým,
že školy fungujú, aj keď
učiteľ ráta dni do výplaty.

AKCIOVÉ CENY!

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

2300

Možno je to tak

REZANIE BETÓNU

komínov

1500

» bapka Blašková

Frézovanie

1500

Kto, čo, kedy? Povým vám, je to horor. Išla som
k bývalej kolegyne na náščevu, mala vynovený,
zateplený činžák. Skoro som tam netrafila a tam
som si vyočula túto strašidelnú príhodu. Jedno
ráno jej muž vyšól ze spálne a vystrašene hovoryl
svojej žene, že je tam volačo strašné a poletuje to.
Nalakala sa aj ona, jak vešla do izby pot plafónom
krúžily dva netopýry a ona sama s nyma v mýsnosci.
Muž, hrdzina, hu v tem nechal. Duchaprítomne otvoryla okno, že vylecá a nahánačka trvala
možná aj hodzinu kým sa tý tvory porúčaly. Týto
lýtajúce myši sa tam určite dostaly v noci cez otvorenú ventilačku a určite ich vyplašily zatepluvači
a ony zaseky vystrašily rodzinu mojej kamarátky.
Ale ludé moji, to nebolo šecko. Céra pany domácej
si jeden večer ustlala v obyvačke, otvoryla si dvere
na balkón, aby mala luft, ale tý sa furt zavýraly.
Rozespatá ich podeprela lavórom. V noci sa zebudzila na strašný hrmot, to do lavóra pristál další
netopýr. Friško odešla do dzeckej izby a ráno spolu
z mamu hledaly teho vetrelca. Trvalo to skoro celý
den. Odtahuvaly nábytek, prezíraly každý kút, ale
tvora nygdze. Bály sa, že sa tam
zabýva a dotáhne celú rodzinu.
Konečne ho objavyly na nohe
stola, kerý bol tmavý a tak
ho nebolo vydzet.
Gazdziná si vydýchla
a hnet v ten den dala na okná
namontuvat sítky, aby im do bytu
nevlacela any mucha. Takto skončil strašidelný príbeh, ale
stal sa naozaj, mám na to
svetkov.

Najčítanejšie regionálne noviny

41-06

Vyplašili sa

1500
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Lacný zážitok
Kto mu teraz zakáže,
chodiť pešo do krčmy
a zbytočne neťahať
auto z garáže.


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

To dokáže každý
Nikto živý tu na zemi,
nezostane navždy
a na cestu zo života
zatiaľ trafil každý.
Neporadím vám
Pamäť sa mi zlepšila
tak, až som sa zľakol,
aj by som vám poradil,
len si nepamätám ako.

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-25-strana
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Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

RELAX

TRNAVSKO

+421 903 447 554
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info@kupaliskodiakovce.sk
ubytovanie@kupaliskodiakovce.sk

avaaquapark

ava thermalpark

kupaliskodiakovce.sk

AVA Thermalpark
bohatstvo v podobe termálnej
Termálne kúpalisko AVA THERMALPARK Diakovce v sebe skrýva prírodné
teplotu 39oC. Má priaznivé reladosahuje
a
800m
hĺbky
z
vyviera
vrt
Prvý
vrtov.
vody, ktorá vyviera z dvoch
reumatizmus a cievne ústrotvo,
ústrojens
nervové
tvo,
ústrojens
xačné a ozdravujúce účinky na pohybové
o
priaznivé účinky na pohybové aj
jenstvo. Druhý vrt vyviera z hĺbky 1 560m a dosahuje teplotu až 64 C. Má
dýchacie ústrojenstvo.
plochy obklopenej nádhernýV tohtoročnej letnej sezóne sa návštevníci môžu tešiť na 2 800 m² vodnej
cich relaxujúcim návštevníkom
mi zelenými trávnatými plochami s množstvom kvetov a stromov poskytujú
a bare, detskú zónu s množpríjemný tieň pri slnení na lehátkach, bohatý výber jedál a nápojov v bufetoch
aktivity.
športové
a
relax
deti,
pre
zábavy
a
stvom atrakcií
lnou vodou s teplotou 39oC.
Návštevníci si môžu užiť relax v 5 nových bazénoch napúšťaných geotermá
úplne novou bazénovou
cky
automati
ovládaný
je
ktorý
systém,
ný
Všetky bazény fungujú cez recirkulač
vodu z druhého vrtu
lnu
geotermá
aj
využívajú
ktoré
i,
čerpadlam
technológiou s výmenníkmi a tepelnými
s teplotou 64oC.
a rodinnom relax bazéne s
Návštevníci sa môžu dokonale zrelaxovať v relaxačnom perličkovom bazéne
, masážnych laviciach, vypríjemnou teplotou vody do 34oC, kde si môžu poležať na masážnych lehátkach je pripravený plavecký
íkov
návštevn
aktívnych
Pre
chrbát.
na
chrličmi
a
tryskami
mi
masážny
sa
ť
masírova
teplotou vody do 28oC. Pre milovbazén so 7 plaveckými dráhami a skokanskými stupienkami s príjemnou
mi hlavicami, hydromasážnymi
masážny
s
bazén
relax
total
horúci
dispozícii
k
zase
níkov pohody a pokoja je
dobne detičky, pre ktoré je
o
pravdepo
mať
budú
radosť
Najväčšiu
C.
36
vody
tryskami a fontánou, s teplotou
190 m² s 28 vodnými
rozlohu
má
ktorý
hradom,
vodným
čným
k dispozícii detský bazén s veľkým multifunk

360079

pri TV. Zabaviť sa dá aj pri stolnom futbale, či pri posepráčovňou a spoločenskou miestnosťou s posedením
.
dení na terase pred hotelom
kde je k dispozícii 5 šesťmiestnych priestranných
Pre milovníkov prírody sú k dispozícii až 2 ha zelenej plochy, na 4 kolesách, máme možnosť ubytovania v
ružstvo
dobrod
skôr
láka
nafukovacích stanov. Pre tých, ktorých
s elektrickou prípojkou. Je tu aj možnosť na postavenie
kempe pre karavany s kapacitou približne 120 miest
ícii novovybudovanú kuchynku, práčovňu, sociálne
dispoz
k
vlastného stanu. Kempingová časť areálu má
s TV, ako aj možnosť grilovania či opekania. Kemosť
zariadenia so sprchami, vybavenú spoločenskú miestn
í miláčikovia.
zvierac
i
domác
aj
a
dokonc
iť
navštív
môžu
areálu
časť
pingovú
o. Parkovanie pre návštevníkov je na parkozadarm
sieť
WIFI
ícii
dispoz
k
vníkov
návšte
pre
je
V celom areáli
parkovania priamo v areáli pri ubytovacom
sť
možno
majú
hostia
aní
ubytov
kom,
visku priamo pred kúpalis
bezpečnosť návštevníkov monitorujú priea
u
službo
u
strážno
ý
strážen
ržite
zariadení. Celý objekt je nepret
myselné kamery.
ové, zábavné, kultúrne a hudobné podujatia, o ktoSamozrejmosťou počas celého leta budú rôzne víkend
kúpaliska (www.kupaliskodiakovce.sk), ako
stránke
ej
webov
rých budú návštevníci vopred informovaní na
aj na sociálnych sieťach.
, čo očakávate od príjemne strávenej dovolenky na
V AVA THERMALPARK Diakovce nájdete naozaj všetko
sa na Vás!
Tešíme
dčiť!
presve
osobne
tom
o
nám
k
sa
Slovensku. Príďte

figúrkami a atrakciami. Asi najv
äčší
hami a dojazdom, spolu v dĺžk m lákadlom pre malých aj veľkých je 9 m vysoká toboganová
e viac ako 100 m. Návštevníci si
veža s 2 drámôžu vychutnať aj relax v dvoc
vírivkách či fínskej saune.
h 7-miestnych
Pre milovníkov dobrého jedla je
prip
cii. Dobrú kávu si môžu návštevn ravená široká škála občerstvenia v 4 bufetoch aj s výčapmi
av
íci
zrejmosťou je aj posedenie pri osvi vychutnať v 2 cukrárňach so zákuskami, palacinkami a zmr reštaurázlinou.
ežuj
Pri vstupe do areálu je malý obch úcich nápojoch v Pool bare a stánok so sladkým trdelníkom. Samopotraviny k vlastnej príprave raňa od so zmiešaným tovarom, kde si návštevníci môžu nakúpiť
jok, obeda, či večere, ako aj zákl
základné
adné hygienické potreby a kúp
ako plávacie kolieska a rukávnik
aliskový tovar,
y pre
Pre deti máme pripravenú úžas deti, uteráky a iné.
nú KIDS zónu s animátorkami,
užívať relax a oddych od stresu
ktoré sa o ne postarajú, kým si
rodičia môžu
a
hatý detský zábavný svet s tram každodenných starostí v bazénoch alebo pri občerstvení. Na
deti čaká bopolínami, preliezkami, skákacím
a mnoho ďalšieho.
i hradmi, kolotočom, zábavným
i automatmi
Na slnenie je pripravených mno
žstv
o
lehá
tok,
k
disp
ozíci
i sú aj dvojmiestne VIP lehátka
romie.
poskytujúce súkDovolenkárom ponúkame niek
oľko možností ubytovania pria
mo v areáli kúpaliska. Pre nen
števníkov s nostalgickým cíten
ároč
ím sme ešte túto sezónu ponecha
li 12 pôvodných drevených chat ných návme vynovených) s možnosťou
porovna
iek (samozrejPre tých náročnejších je k dispozíci ť vtedajší stav so súčasným.
i 15 štvormiestnych nových, luxu
chatiek s oddelenou spálňovou
a obývačkovou časťou, s TV a vlas sných, komfortných a plne vybavených
ná teraska s posedením. Ďalšou
tnou kúpeľňou a WC. Pred chat
kou je vlastubytovacou možnosťou je Hote
l
službou kompletne vybavenej
kuchyne pre prípad záujmu o vlas HVIEZDA*** s 2-posteľovými izbami, s extra
tné stravovanie, ďalej sociálnym
zariadením,
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Trnavská
bábkarská šnóra
Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko spolu
s bábkovým divadlom Animare
Silva z Dolných Orešian chystajú
bábkový festival divadla pod názvom Trnavská bábkarská šnóra.
Festival, ktorý zabaví, poučí aj poteší všetkých fanúšikov rozprávok so
šťastným koncom môžete navštíviť
v rozprávkovom dvore v Trnavskom
osvetovom stredisku, v Dome hudby
M. Schneidera Trnavského v Trnave.

Tešiť sa môžete na šesť
divadelných predstavení

Počas troch júlových dní 1. až 3.
júla 2022 o 16.00 h a o 18.00 h ponúk-

Ilustračné foto.

Najčítanejšie regionálne noviny

zdroj stux pixabay

nu organizátori detskému divákovi
šesť predstavení prostredníctvom
oživených drevených marionet v rozprávkach. Predstavia sa divadelníci z
Banskej Bystrice, zo Žiliny a z Trenčína. „Už v piatok 1. júla uvedieme rozprávky pre najmenších Šaško a kráľ a
Zlatovláska. Krásne rozprávkové chvíle v sobotu 2. júla pripraví Žabí kráľ. V
predstavení uvidíte krásne marionety
z dielne umeleckého rezbára Stanislava Bellana a objaví sa i maňuška,
ktorú spoločne so scénou vytvorila
výtvarníčka Katarína Hajduková. V
rovnaký deň si budete môcť vychutnať rozprávku Fedor z krajiny Mala,
ktorá bude viesť deti k láske k prírode
a živým tvorom. V nedeľu 3. júla TEATRO PIMPRLO prinesie kúsok svojej
hravej a otvorenej duše v predstaveniach Emulienka a Princezná Rozmarínka,“ prezrádza Daniela Polášová z
Trnavského osvetového strediska.
Na návštevníkov tento rok čakajú
okrem rozprávkových postavičiek aj
tvorivé dielne a tiež milé sladké prekvapenie.
ren

Na príčinách prehrievania prístavby sa mesto a škola nezhodujú

Žiakov museli pre veľké
teplo premiestniť
Nový školský pavilón na Základnej
škole s Materskou školou na Ulici
Jána Bottu v Trnave sa prehrieva a
žiaci sa v ňom nemôžu učiť. Zriaďovateľ rozhodol o ich premiestnení
do inej časti školy. Názory na to, ako
a prečo k danej situácii došlo, sa zo
strany trnavskej radnice a vedenia i
zamestnancov školy podstatne líšia.
Trnavská radnica má za to, že teplo v
triedach školy vyrieši správne prevádzkovaná rekuperácia. „Po odovzdaní budovy
a systému do správy základnej školy, žiaľ,
došlo k viacerým pochybeniam spôsobených nesprávnou prevádzkou zariadenia
zo strany ZŠ. Riaditeľka školy jeho správou poverila osobu, ktorá na tento moderný systém nie je dostatočne spôsobilá
napriek zaškoleniu, a pedagógovia ho v
triedach používali nesprávne. Napríklad,
rolety v triedach sa zaťahovali až vtedy,
keď bolo teplo, nie od rána, ako by to
malo byť, čím sa celý kolobeh rekuperácie
narúšal, alebo ostávali zatvorené klapky,
hoci výkon bežal takmer naplno. Tento
problém sme odstránili automatickým
zaťahovaním roliet pri úsvite, a ovládaním
systému rekuperácie na diaľku. Napriek
tomu sme pri kontrole zistili, že systém bol
v škole opakovane manuálne vypínaný,“
uvádza trnavská radnica a tiež píše: „za
problematické považujeme aj to, že riaditeľka školy o vyšších teplotách v triedach
neupovedomila mesto ako zriaďovateľa
včas. Tým, že túto situáciu neriešila hneď,
došlo k zbytočným komplikáciám.“ S tvrdením trnavskej radnice sa však nestotožňujú zamestnanci školy a jej vedenie
vydalo stanovisko s vlastným náhľadom
do celej situácie.

Nová budova na trnavskej základnej škole Jána Bottu sa prehrieva, žiakov museli
presťahovať.
autor foto jozef belica

vtedy, keď bolo teplo, ale urobili tak ihneď
po príchode do práce. Komisia, ktorá bola
zvolaná za účelom riešenia situácie v novej budove sa však zhodla, že je potrebné,
aby sa rolety zaťahovali automaticky už
pri východe slnka. Aj napriek tomu, že po
stretnutí komisie boli rolety zaťahované už
pri úsvite a rekuperácia v triedach pracovala 24 hodín denne, sa nepodarilo počas
slnečných dní znížiť teplotu na únosnú
hranicu a vzduch ostával pre vysoký obsah CO₂ počas vyučovania v triedach ťažko dýchateľný,“ popisuje ťažkosti vedenie
školy a zároveň upozorňuje, že problém s
vysokou teplotou sa objavil ihneď po presťahovaní žiakov do novej budovy. Jednu
z príčin vidí aj v prívode horúcej vody pre
potreby kuchyne, ktorá sídli v rovnakej
budove a aj vykurovanie novej budovy v
jednom potrubí. „Manuálne znižovať teplotu v triedach znemožňuje absencia ventilov na radiátoroch. Veľkoplošné radiátory na chodbách vykurovali do konca mája,
čo tiež spôsobovalo zvyšovanie teploty v
novej budove,“ objasňuje vedenie školy
Škola to vidí inak
Mesto ako zriaďovateľ školy, hlavný a uzatvára tým, že škola od odovzdania
investor a objednávateľ stavby, podľa ve- stavby aktívne komunikovala s kompedenia školy zúžil vo svojom stanovisku tentnými zamestnancami a má k dispozíproblémy v novostavbe na neodbornú cii aj mailovú komunikáciu.
manipuláciu učiteliek s roletami, neodborný zásah zamestnanca do systému Problém má odstrániť
rekuperácie a nedostatočné informovanie chladiace zariadenie
riaditeľkou školy o problémoch. „Tieto tvrNový pavilón základnej školy na Ulici
denia sú zavádzajúce, nepresné a veľmi Jána Bottu funguje počas prvého roka v
zjednodušujúce,“ informuje vedenie ZŠ skúšobnej prevádzke. „Táto doba bola zvos MŠ, Ulica Jána Bottu 27, Trnava a argu- lená, aby zachytila všetky štyri ročné obmentuje aj tým, že poverený zamestnanec dobia, a následne sa na základe reálnych
školy niekoľkokrát ráno zapínal systém dát mohol systém rekuperácie nastaviť
rekuperácie po tom, čo sa v noci sám vy- podľa potreby. Výpočty na základe predpol, pričom správnosť spôsobu zapínania pokladaných podmienok totiž nemusia
systému zamestnancom školy bol overený zodpovedať skutočnosti pri reálnom choza prítomnosti zástupcov zodpovednej de a plnej vyťaženosti,“ uviedla Veronika
firmy a zároveň, že zamestnanci firiem Majtánová, hovorkyňa mesta a dodala, že
zodpovedných za prevádzku a správne v praxi sa ukázalo, že je potrebné doplniť
fungovanie rekuperácie boli niekoľkokrát ďalšie chladiace zariadenie. Vzhľadom na
počas školského roka, na základe pri- dodaciu lehotu šesť až osem týždňov sa
pomienok školy, nastavovať a regulovať bude inštalovať počas letných prázdnin.
systém. „Napriek tomu sa nepodarilo systém rekuperácie optimalizovať,“ hovorí Kde je pravda?
vedenie školy a dodáva: „nie je pravda,
„Teplo v triedach školy na J. Bottu vyže učiteľky v triedach zaťahovali rolety až rieši správne prevádzkovaná rekuperá-
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cia,“ to je titulok článku, ktorý 17.júna
2022 publikovala trnavská radnica na
svojej webovej stránke. Preštudovali sme
pozorne viacero odborných článkov a nerozumieme celkom tomu, čo má rekuperácia spoločné s prehrievaním vzduchu v
triedach, nakoľko odborníci zhodne upozorňujú, že centrálne riadené vetranie s
rekuperáciou funguje primárne ako zariadenie na výmenu vzduchu v miestnosti a
zabezpečenie čerstvého čistého vzduchu
bez alergénov a CO2. V tlačovej správe v
súvislosti s prehrievaním nového pavilónu základnej školy na Ulici Jána Bottu
mesto Trnava uvádza, že bola nastavená
skúšobná doba, aby citujem: „zachytila
všetky štyri ročné obdobia, a následne
sa na základe reálnych dát mohol systém
rekuperácie nastaviť podľa potreby“. To
sa však tiež nezhoduje s informáciami z
odborných článkov, kde sa píše, že projektant na základe parametrov konkrétnej
budovy vypočíta objem vzduchu, ktorý
bude treba vymeniť prostredníctvom rekuperácie a zohľadní pritom počet ľudí. Oba
tieto parametre museli byť známe, veď v
projekte sa uvádzajú rozmery miestností a
maximálne počty žiakov v triedach stanovuje legislatíva, tak čo má potom rekuperácia spoločné so striedaním ročných období a ako má jej správne prevádzkovanie
vyriešiť teplo v triedach? Myslíme si, že na
zabezpečenie ochladenia vzduchu by mali
slúžiť iné systémy, akými sú napríklad klimatizácia a podobne. Na trnavskú radnicu
sme preto smerovali dve otázky. Pýtali sme
sa, či nepodcenili kompetentní absenciu
takéhoto zariadenia v danom objekte alebo tam takéto zariadenie nainštalovali, ale
nepostačuje jeho kapacita? Do uzávierky
nášho týždenníka sme odpoveď nedostali.
Pripomíname, že novou prístavbou
chcelo mesto vyriešiť dlhoročný problém
so stravovaním žiakov v tejto základnej
škole, pričom pristúpilo k zbúraniu južného krídla budovy, kde sa nachádzali učebne a šatne a na jeho mieste vyrástol nový
pavilón s jedálňou, kuchyňou, skladovými priestormi a triedami. Prístavba začala
slúžiť žiakom na jeseň minulého roka.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TRNAVSKO

SLUŽBY, STAVBA, RELAX, GASTRO
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SLUŽBY, AUTO - MOTO, STAVBA

8
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY
Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Pokuta

330€

5
Tel: 0902 6666 5
63-26

16-0051

0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

Neplatná STK+EK =

0902 6666 55

xx-xx

●
●
●
●
●

39-00 TT24

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

75-19

L
JÚN – JÚ
2
2
0
2

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

01-0032 TT07

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

KOMÔRKOVÝ POLYKARBONÁT

ZDARMA !

ROZVOZ PO CELEJ SR
eshop.zenitsk.sk

uvedené ceny sú po zľave s DPH

Exolon Ultralight 2/10 číra 10,57 €/m2
Exolon 4/10 číra 12,82 €/m2
Exolon 2/10 2UV biela 13,07 €/m2

-30%

Viac informácií nájdete na webových sídlach
www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

uvedené ceny sú po zľave s DPH

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

BEMAT

spol. s r. o.

REZANIE MATERIÁLU

-25%

Mikovíniho 7 • Trnava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

TT22-25-strana
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08-0033 TT06

AKCIA !

Frost 2/10 číra 12,37 €/m2
Exolon 7/16 BF bronz 20,81 €/m2
PC Trapéz 76/18 bronz 12,58 €/m2

13 122 0047-24

VEĽKÁ LETNÁ

• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp.
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového
výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali
výrobky, ktoré majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných
materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou
triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie.
V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou
životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory,
elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu.
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory
na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov
pneumatík. Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené
vo všeobecne záväznom nariadení obce.
08-0037 TT10

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

OKNÁ - DVERE, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

TRNAVSKO

9
Občianska
riadková
inzercia
101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi
r.v.2009 najazdené 85000 km,garážovaná, letné na elektrónoch
a zimné na plechových diskoch
kúpená v SR. Cena 7000 eur.
Tel.0917 557 747
2 Auto moto/iné

47-006

02 AUTO-MOTO / iné

SKVELÉ CENY NA

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

08-0008 TT01

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

EUROOKNÁ A DVERE

POLIENKA BUK, HRAB

033/5549 016
0915 756 849

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT
7.15 - 7.30 h.
Bučany motorest 6. a 27.6.
8.00 - 8.15 h.
Vlčkovce 6. a 27.6.
8.45 - 9.00 h.
Hrnčiarovce n. Parn. 6. a 27.6.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 6. a 27.6.

HĽADÁTE

Tel: 0908 587 511, 032/
779 81 33
ZAMESTNANCA?
mail:pdhorka@nextra.sk

SKÚSTE TO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528

75-21

08 TT35

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

01-000 TT14

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

» 38 r hlada dievča na važny
vztah 0907261901
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA NA ZOZNAMENIE 0907277466

Upečiem i zabezpečím
08-000 TT01

16-0102

OPRAVA

15 HĽADÁM PRÁCU
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

16-0116

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800

» Kúpim pán.tangače obvod
pásu 0,90cm.na pol.0,45cm.
0911543758.
» Predám šrotovník, cirkulár,
sudy na kapustu aj nože, plastový škopek 70l, plastové nádoby s
vekom 30l a 100L, demižóny 30l
a 50l, plastové prepravky, vodovodné trubky 1“. Tel: 0908023170,
033/5537164.
15 HĽADÁM PRÁCU

PALIVOVÉ
DREVO

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
5 DOMY/predaj
05 DOMY / predaj
6 POZEMKY/predaj
06 POZEMKY / predaj
7 REALITY/iné
07 REALITY / iné
8 STAVBA
08 STAVBA
9 DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA a ZVERINEC
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY a ŠPORT
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
12 DEŤOM
13 RÔZNE/predaj
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE/iné
14 RÔZNE / iné
4 Byty/prenájom

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SERVIS OKIEN A DVERÍ

» Kupim motocykle Jawa/CZ/Babetta/Stadion/Pionier/Simson aj
iné..Slušne zaplatim. 0949 371 361
» Kupim motorku jawa 175, 250,
350 0951233787
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
3 Byty/predaj

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU

INZERCIOU

0905 333 832

0905 943 528

v našich novinách

TT22-25-strana

v našich novinách
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TIP NA VÝLET / STAVBA, ZAMESTNANIE

Navštívte prvý a jediný ovál
pre cyklodreziny na Slovensku

08-0062 TT25

Firma v Hrnčiarovciach
nad Parnou hľadá

ZÁMOČNÍKOV
ZVÁRAČOV
MONTÁŽNIKOV

» ren

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Nástup možný ihneď.
Práca na živnosť.
Ubytovanie vieme zabezpečiť.

0905 825 088

Základná škola
s MŠ Dobrá Voda

Súkromná
spoločnosť
prijme

PREDAVAČKU

prijme od 1.9.2022
učiteľa/ku I. stupňa.
Bližšie informácie nájdete
na zsdvoda.edupage.org/job/
alebo na 0911 908 487.

0949 295 072

TT22-25-strana

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

0902 953 066

Súkromná spoločnosť prijme

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ
• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

(HPP) do trafiky v Trnave,
minimálny zárobok
733,- Eur brutto + zákonom
stanovené príplatky.

01-00 TT25

Hviezdoslavova 309, Senica

BRIGÁDNIKOV

do trafík v Trnave, práca na krátky - dlhý týždeň (12 hod.),
soboty a nedele, minimálny zárobok 4,40 Eur/hod. brutto + zákonom
stanovené príplatky. Práca vhodná aj pre vysokoškolákov, MD, dôchodkyne.

BRIGÁDNIKOV
do novinových stánkov v Trnave,
minimálny zárobok 3,75 Eur/hod. brutto + zákonom stanovené
príplatky. Práca vhodná aj pre vysokoškolákov, MD, dôchodkyne.
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Bližšie informácie poskytneme
v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)
na tel. číslach: 0911 068 443, 0902 953 066.

01-00 TT24

Bocán s.r.o.,

01-0 TT25

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využívané, v súčasnosti sa tento trend ekologického a aktívneho využitia voľného
času opäť vracia do povedomia ľudí.
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

Certifikát

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c zákona č. 135/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov

Obec Dolná Krupá v súlade s ust. § 9a ods. 9) písm. c zákona č. 135/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov a v súlade
s uznesením obecného zastupiteľstva č. 249 zo dňa 17. februára 2022, zverejňuje zámer priameho prenájmu časti
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na adrese:
1. Nám. L. van Beethovena 121/9, Dolná Krupá – budova starej pošty, plocha 105 m2
2. Nám. L. van Beethovena 121/9, Dolná Krupá – budova starej pošty, plocha 100 m2
3. Nám. L. van Beethovena 554, Dolná Krupá – budova bývalého „MNV“,
priestor o veľkosti 130,95 m2 (s možnosťou rozdelenia na viac prevádzok)
Doba prenájmu je stanovená na maximálne 3 roky za sumu minimálne 20 EUR/m2 za kalendárny rok bez nákladov
za energie, ktoré si nájomca hradí samostatne. Účelom prenájmu bude poskytovanie služieb občanom obce Dolná Krupá.
Je zakázaný prenájom za účelom zriadenia herne.
Zmluva o nájme nebytových priestorov podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je výška ponúknutej ceny t. j. najvyššia ponúknutá cena za 1m2 plochy.
Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s označením:
Priestor č. 1: „Prenájom priestorov stará pošta 1"
Priestor č. 2: „Prenájom priestorov stará pošta 2"
Priestor č. 3: „Prenájom priestorov MNV“
Cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené touto informáciou, bude vyradená z hodnotenia. Obec Dolná Krupá
si vyhradzuje právo zrušenia zámeru prenájmu v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nebude možné nebytové
priestory prenajať.
Záujemcovia môžu vykonať prehliadku predmetu nájmu počas úradných hodín, po telefonickom dohovore na tel. čísle
0949/451 521.
Lehota na doručenie cenových ponúk: predĺžená do 01.07.2022 do 12.00 hod.
Miesto na predkladanie cenových ponúk:
Poštou: Obecný úrad Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá

www.kamenarstvo-bocan.sk

Drezinový ovál má približne 300
metrov, je jediný svojho druhu u nás
a návštevníci ho nájdu na konečnej
stanici Košickej detskej historickej železnice, ktorá premáva z Čermeľa na
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je
nový. S nadšením sme sa preto po čase
pustili do práce a zháňania finančnej
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo
uspieť v silnej konkurencii projektov
grantovej schémy Terra Incognita Košického samosprávneho kraja a pokryť
tak časť nákladov spojených s výstavbou drezinoveho oválu,“ povedal Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská
železnica Košice.

nou na služobné účely dnes slúžia ako
atrakcia. Boli poháňané mechanicky silou svalov alebo boli vybavené motorom. S technickým pokrokom dreziny
postupne zo železničných tratí vymizli,
avšak, ich využitie našli železničiarski
nadšenci práve v turistickom ruchu.
Dreziny sú moderným turistickým
trendom v celej Európe a Slovensko nie
je výnimkou.
Historická železnička tak získava
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem najstaršieho funkčného parného rušňa
v Európe a skutočnosti, že je jedinou
detskou železnicou na Slovensku, sa
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý
drezinový ovál.
Informácie a foto poskytla KOCR
Košice Región Turizmus

63-003

Ak počas leta zavítate na východ
Slovenska, naskytá sa vám tam jedinečná príležitosť - sadnúť si ako
keby na bicykel a vyraziť po koľajniciach vpred ako vlak. Takýto zážitok ponúkajú dreziny na ľudský pohon v Čermeľskej doline na Alpinke.
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OBEC DOLNÁ KRUPÁ
Obecný úrad Dolná Krupá,
Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá
Zámer prenajať majetok obce

08-0 TT06
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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SBS RAVI s.r.o.

PRIJMEM

prijme na denne 12 hod. zmeny
na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Trnava
Nástup: ihneď

78-0018-1

vodičov MKD

C, E (+ karta vodiča), platové podmienky po osobnom kontakte,
mzda od 1 600 € v čistom - vec dohodou.

vodičov sk. B

▪ Hodinová mzda: 3,80 € / netto + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti nutný

32-0066

0905 655 750

01-0 TT24

platové podmienky po osobnom kontakte, mzda od 1 500 € v čistom - vec dohodou.

Kontakt: 0908 986 420
Mail: michal.sivak@ravi.sk

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.
Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk
FB: Agrokov, spol. s r.o.

TT22-25-strana
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52-0132

TRNAVSKO

TT22-25-strana

12

75-25

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
ˍ̳˝˔˭˗ˬˣ˥˘˞˔μ˗̻˛ˢ

87-0004

CKDAKA.SK

94-0049

65-004

ʵˢ˛˔˧̻
˦˞͌˦˘ˡˢ˦˧˜

12

˃˥ˢ˙˘˦˜ˡ̳˟ˡ˜
˦ˣ˥˜˘˩ˢ˗˖ˢ˩˜˔

GASTRO
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