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PRIEVIDZSKO

Č. 26 / 1. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie
• ťažké bremená 

tel.: 0905 462 875 13
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                   Olej Nanovo

OBNOVA / OSETRENIE 

OLEJOVANYCH PARKIET

0915 183 6930915 183 693

ˇ
´

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete

13
 1
2
2
 0
0
2
1

13
 1
2
2
 0
2
6
4

PROFESIONÁLNE PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBYMALIARSKE SLUŽBY

bytybyty  ••  domydomy  ••  administr. budovyadministr. budovy  • • fasádyfasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 2160940 943 216
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INZERCIA
0905 719 148Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 

ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» 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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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 

• geometrické plány • vecné bremeno

• polohopisné a výškopisné plány

• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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MESTO NOVÁKY 
vyhlasuje 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

 obchodnú verejnú súťaž 
na odkúpenie nehnuteľností 

– pozemkov parc. reg. C-KN č. 51/1 o výmere 2589 m2, 
parc. reg. C-KN č. 51/2 o výmere 8 m2 a parc. reg. C-KN 
č. 51/4 o výmere 634 m2, spolu 3231 m2, k. ú. Nováky.

Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie 
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke 

www.novaky.sk.

Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky 
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 
končí dňa 22.07.2022 o 12-tej hod. 

13
 1
2
2
 0
0
0
2

13
 1

2
2

 0
2

9
5

SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 22,5 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.
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Samosprávy po celom Slovensku idú do ťažkého ob-
dobia. Prievidza je po 12-tich rokoch súčasného vede-
nia mesta rekordne zadĺžená, popretkávaná rodinkár-
stvom a klientelizmom. Budeme musieť nájsť spôsoby, 
ako šetriť. Podľa nás je veľmi správne, aby sme našli 
predovšetkým rezervy sami na sebe, poslancoch, mes-
te a neprenášali bremeno prípadného zvyšovania po-
platkov alebo daní na Vás - Prievidžanky a Prievidžanov. 

Preto sme  na uplynulom zastupiteľstve navrhli znížiť 
počet poslancov zo súčasných 25 na 20. Prinieslo by to 
úsporu, konkurencieschopnosť a vyšší demokratický 
mandát poslancov. Viac poslancov neznamená vyššiu 
kvalitu a ani lepší výkon - tobôž nás to presvedčilo za 4 
roky v Prievidzi, kde sledujeme, kam to väčšina poslan-
cov svojimi rozhodnutiami dotiahla a čo všetko kryje. 
Za náš návrh hlasovali len členovia nášho opozičného 
klubu. 

Do volieb nám zostávajú 4 mesiace. Ako opozícia bu-
deme stáť na Vašej strane až do konca! Nám môžete 
veriť. Ďakujeme, že ste s nami. ️

Poslanecký klub demokratickej opozície 
za Lepšiu Prievidzu

NÁVRH NA MENŠÍ POČET POSLANCOV 
NEPREŠIEL 👎👎

www.lepsiapd.sk

Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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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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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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Horúcich dní stále pribúda a tak nás 
to čoraz viac ťahá k vode. Skôr, než 
počas leta vyrazíme na kúpaliská či 
iné vodné plochy, odporúčajú odbor-
níci vopred si skontrolovať kvalitu 
vody.

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku 
vo všeobecnosti považované obdobie 
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa 
očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. 
Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk 
je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím 
a záujmom verejnosti. Rekreačné kú-
panie na Slovensku poskytujú jednak 
sezónne umelé ako aj celoročné umelé 
či prírodné kúpaliská.

Kvalitu vody si treba skontrolovať
„Počas kúpacej sezóny v spolupráci 

s príslušnými regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
zverejňujeme aktualizáciu stavu prí-
rodných vodných plôch a umelých 
kúpalísk počas kúpacej sezóny na 
týždennej báze, spravidla v piatok. Ak-
tuálnu kvalitu vody na kúpanie je dô-
ležité si skontrolovať, najmä ak ide o lo-
kality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, 
alebo ktoré mali v minulosti problémy 

s kvalitou vody na kúpanie,” informo-
val Ing. Darko Babjak z Odboru hygie-
ny životného prostredia (OHŽP) SR. 
Doplnil tiež, že počas kúpacej sezóny 
sa obyčajne na Slovensku kontroluje s 
rôznou frekvenciou viac ako 80 prírod-
ných vodných plôch. „Okrem toho pri-
búda k 350 celoročne prevádzkovaným 
umelým kúpaliskám aj približne 200 
sezónnych zariadení,” dodal.

Pripravenosť jednotlivých vod-
ných plôch a kúpalísk na kúpaciu se-
zónu 2022 si môžete pozrieť tu: https://
bit.ly/pripravenost-KS-2022 a či je voda 
naďalej vyhovujúca, si môžete každý 
týždeň overiť na webe: https://bit.ly/
KS-aktualny-stav-2022

Kúpacia sezóna sa začala

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto egmuri pixabay
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Vymením 3-izbový byt: 
Zapotôčky, za menší obý-
vateľný dom, 0940 770 137
» Prenajmem garáž na Gor-
kého 0907 255 284
» Kúpim unimobunku aj v 
zlom stave Nitrianske Rud-
no a okolie 0911 190 055

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, T: 0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, 0915 
876 860
» Odkúpim mince bankovky 
veci zo striebra kroje aj čas-
ti obrazy vyznamenania a 
iné 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám elek. masážny 
prístroj stacionárny bicykel 
0919 275 463

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 medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2 a 4ka.
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

Od 1. júla 2022 sa mení suma životné-
ho minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu z 218,06 eura mesačne na 234,42 
eura mesačne. Táto zmena pozitívne 
ovplyvní život dôchodcov, ktorí majú 
pre dlhy z minulosti exekútorom na-
riadené exekučné zrážky. Z dôchodku 
im v peňaženke po novom zostane 
viac, čo pocítia v augustovom výplat-
nom termíne dôchodku. Tí, ktorí plá-
nujú odísť do predčasného starobné-
ho dôchodku, zasa musia rátať s tým, 
že sa im zvýši hranica potrebnej sumy 
nároku na tento dôchodok.

Sociálna poisťovňa bude od júla 2022 
väčšine dôchodcom, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, zasielať vyšší 
dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, 
ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrá-
žok zostať, a to v závislosti od toho, či 
pôjde o prednostnú alebo neprednostnú 
pohľadávku. Ak pôjde o prednostnú 
pohľadávku, Sociálna poisťovňa musí 
poberateľovi dôchodku ponechať 100 % 
sumy životného minima, to je 234,42 
eura. Ak pôjde o neprednostnú pohľa-
dávku, Sociálna poisťovňa bude povin-
ná ponechať poberateľovi dôchodku 140 
% sumy životného minima, to je 328,18 
eura. Ak dôchodca, ktorý čelí exekúcii, 
okrem toho poskytuje aj výživné, základ 
dôchodku, ktorý mu musí zostať, sa zvýši 
o ďalších 50 % životného minima na jed-
nu vyživovanú osobu, pričom osobitne 
je stanovené základné minimum, ktoré 

musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zráž-
ka z dôchodku výživným na maloleté 
dieťa. „Po zmene životného minima od 
1. júla 2022 vykoná Sociálna poisťovňa 
zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uve-
dených pravidiel vo výplatnom termíne v 
auguste 2022, pričom dôchodcom vyplatí 
aj peniaze, ktoré budú za júl 2022 zrazené 
navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky 
bude Sociálna poisťovňa dôchodcov pí-
somne informovať,“ uvádza inštitúcia na 
svojom webe.

Zvýšenie životného minima 
ovplyvní aj nároky poistencov na pri-
znanie predčasného starobného dô-
chodku. Jednou z viacerých podmienok 
vzniku nároku na tento druh dôchodko-
vej dávky je to, že suma predčasného sta-
robného dôchodku ku dňu, od ktorého 
poistenec žiada o jeho priznanie, musí 
presiahnuť 1,2-násobok životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V 
prípade, že si poistenec sporil v II. pilieri, 
tak vyšší ako 1,2-násobok životného mi-
nima musí byť súčet predčasného starob-
ného dôchodku z I. piliera a predčasného 
starobného dôchodku z II. piliera. „Od 
1. júla 2022 tak bude platiť, že nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
sumy 281,40 eur mesačne - do 30. júna 
2022 je to 261,70 eur. Ak bude vypočítaná 
výška predčasného starobného dôchod-
ku nižšia ako táto hranica, nárok na tento 
druh dôchodku poistencovi nevznikne,“ 
objasňuje Sociálna poisťovňa.

Zvýšenie životného minima
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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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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Kúpim STARÉ KRESLÁ

0915 881 171

DOBRE ZAPLATÍM
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.
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... tu mohla byť Vaša inzercia už od 23€
09
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48
prievidzsko@regionpress.sk
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Rez ovocných a okrasných drevín,
záhradnícke práce 0903 653 660
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Júlie Bátorovej, rod. Paluškovej

„Stíchol dom, záhrada i dvor, 
už nepočuť hlas a kroky v ňom.
Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, 

dotĺklo srdce, ktoré sme milovali...“

Dňa 28.6.2022 sme si pripomenuli 

1. výročie úmrtia našej milovanej 

z Hradca.    

  S láskou spomínajú manžel Pavel, synovia Peter a Ľuboš s rodinami. 

13
 12

2 
03

03
 

Peter Jamriška

Dňa 6.7.2022 uplynie 10 rokov, 

čo nás opustil

z Hornej Vsi.    

Kto ste ho poznali, tak mu venuje tichú spomienku.

Spomíname na teba stále a v našich srdciach ostaneš navždy.

  Tvoji rodičia a brat Rasťo.
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Zuzanka Maďaričová. 

Dňa 1. júla 2022 

uplynulo 39 rokov, 

čo nás bez rozlúčenia 

tragicky opustila

 

   S láskou spomína otec a sestra Mirka. 
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VAŠE ÚLOHY:

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

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

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

PLAT:

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

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

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

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

zdatných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Sales Engineer (A�er Sale)
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VAŠE ÚLOHY:

Komplexné spracovanie a vedenie čas� účtovnej agendy spoločnos� s fokusom na daňovú 
problema�ku, najmä zákon o DPH (trojstranné a reťazové obchody) 
Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok spoločnos� 
Zostavenie reportov a vyhodnotení na úrovni koncernu

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

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

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

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

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

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

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Accountant
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Hľadáme 
šikovnú pani 

na dôchodku, alebo 
študentku na brigádu 

do darčekovej predajne 
v Bojniciach. 

0905 346 090
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ZAMESTNANIE



PD22-26 strana 8

KULTÚRA, SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

13
 1
2
2
 0
3
0
6

7
5
-2
1

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  20. 7.
Lehota p. Vtáčnikom  20. 7.
Lazany 20. 7.
Kľačno, pri cintoríne 20. 7.

Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
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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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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
možný aj vo Vašej prevádzke:

Bližšie informácie na tel. č.: 0904 552 345
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Sídlo spoločnosti Technické služby mesta Prievidza 
na Mariánskej ulici.

Mesto Prievidza získalo z Fondu na podporu športu dotá-
ciu na projekt „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly 
v Prievidzi - SO 01 hracia plocha, palubovka“. 

Mesto Prievidza získalo dotáciu z Fondu na podporu športu 
dotáciu vo výške 115 267 eur.  Obsahom rekonštrukcie palu-
bovky bude odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podla-
hy, deliacich mantinelov ako aj vyčistenie a príprava podkla-
du palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie. Nová 
palubovka bude zhotovená z komplexného certifikovaného 
podlahového systému pevnej drevenej podlahy s vydaným 
certifikátom FIBA, Level 1. 

Súčasťou rekonštrukcie bude aj maľovanie čiar polyuretáno-
vou farbou, tak aby čiary boli v súlade s pravidlami jednot-
livých športov. Investícia rovnako zahŕňa dodanie a montáž 
dvoch kusov mobilných basketbalových košov Hyd roplay 
Official s vydaným certifikátom FIBA, Level 1., repasáciu de-
liacich mantinelov oddeľujúcich hraciu plochu od diváckeho 

sektora, ako aj výmenu a vyspravenie podlahy PVC po oboch 
stranách haly v 1. rade diváckeho sektora od palubovky. 

Na realizácii prác sa dohodli s klubmi
Mesto Prievidza absolvovalo rokovania so zástupcami špor-
tových klubov pôsobiacich v Mestskej športovej hale. Práce 
na rekonštrukcii palubovky sú naplánované na 90 dní, s čím 
budú súvisieť obmedzenia tréningov a športových podujatí. 
Zástupcovia mesta a športových klubov sa preto na spoloč-
nom rokovaní dohodli, že rekonštrukcia palubovky v Špor-
tovej hale sa bude realizovať od jún do augusta 2023. Počas 
týchto mesiacov letných mesiacov budú tréningové procesy a 
turnaje obmedzené iba v minimálnej miere.  

 Predpokladaná celková hodnota projektu, vrátane opráv-
nených a neoprávnených výdavkov, je 248 988,72 eur.
 Príspevok na projekt z Fondu na podporu športu: 115 
267,00 eur
 Spolufinancovanie prijímateľa: 133 721,72 eur

Mesto úspešné získalo dotáciu 
na rekonštrukciu palubovky športovej haly

Od 30. júna 2022 bude ukončené vybavovanie rezident-
ských parkovacích kariet v Turisticko informačnej kan-
celárii na Námestí slobody. Túto agendu si budú môcť 
obyvatelia a podnikatelia vybavovať online, alebo v sídle 
Technických služieb mesta Prievidza.

Od 1. júla 2022 bude možné požiadať o vydanie parkovacej 
karty online prostredníctvom www.parkovanieprievidza.sk 
alebo v sídle spoločnosti Technické služby mesta Prievidza 
na Mariánskej ulici 17 v Prievidzi od pondelka do piatka, po-
čas stránkových hodín od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00.

Zrušenie predaja pakovacích kariet v TIK
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

8
7
-0
0
0
4

www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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