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Pohrebná služba
0907 789 124
0940 568 455

Bernolákova 15
Zlaté Moravce
(oproti nemocnici)
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0J+S MALIARI

Jano Minár 0908 541 400

 

Simon Schmid 0949 121 722

 

jsmaliari.obyce@gmail.com

 

J+S MALIARI, OBYCE 
- KLASICKÉ MALIARSKE PRÁCE
- TAPETOVANIE
- STROJOVÉ MAĽOVANIE
- NÁTERY STRIECH
- MAĽOVANIE VODEODOLNÝMI FARBAMI
  KÚPEĽNÍ A KUCHÝŇ
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

tov k F
át

ožk
(aj do zalievyných zárubní)

v ožk
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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia pre páleničiarsku 
sezónu 2022/2023, ktorá v našej Pálenici začína dňom 04.07.2022. 

Minimálne množstvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 
množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l.

 

"Meníme kvas na pálenku ..."

V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 0908 473 010 
alebo prostredníctvom e-mailu na stevojozef@gmail.com alebo 

prostredníctvom kontaktného formulára na mojej stránke 
https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/

Teším sa na stretnutie s vami
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Predaj, montáž a servis
bytových klimatizácií

0904 837 936
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAK IAC
soľ tabletová 25 kg

9,90 €0 €

AKCIAAK IAC
na elektrický
ohrievač 80 l 

143,90€

AKCIAAKCIA
Kotle 

na pevné
palivo

na závlahový systém
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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P PÍL T s.r.o.
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ZLATÉ MORAVCE, Továrenská 33
0902 250 250, predaj@autoextra.sk

SUV špecialista
z Kórey

Akčný model

STYLE+
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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    34.980 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 (20.930 domácností)
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919

Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka

sa hovoriť,
je na nie-
podobne 
prípade 

n ško-
ktorúú 

prípa-
e, je 
pri-

13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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O občiansky preukaz možno požia-
dať pol roka pred vypršaním jeho 
platnosti, a to aj elektronicky. Minis-
terstvo vnútra na to upozorňuje v sú-
vislosti s tým, že oddelenia dokladov 
v krajských a veľkých okresných mes-
tách sú posledné týždne a mesiace vy-
ťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích 
dobách.

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľ-
není pandemických opatrení vybavujú 
potrebné doklady na cestovanie na dovo-
lenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale 
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako 
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny 
Schengenu, rovnako ako v prípade pa-
sov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj 
pred odchodom z turistickej destinácie.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť 
odporúča pamätať na letnú dovolenku 
už v zime a požiadať o cestovné doklady 
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatis-
ticky dlhodobo minimálny. „Dávame do 
pozornosti, že o nový občiansky preukaz 
možno podľa zákona požiadať už 180 dní 
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám 
teda končí platnosť dokladu napríklad v 
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať 
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister 
vnútra SR Roman Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o 

vydanie nového občianskeho preukazu 
je možné prostredníctvom elektronickej 
služby. Podmienkou je mať aktivovaný 
elektronický občiansky preukaz s čipom 
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elek-
tronickú komunikáciu. Predpokladom 
použitia e-služby je, aby mal používateľ 
v správnych agendách MV SR evidovanú 
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5 
rokov. U používateľa mladšieho ako 18 
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť 
staršie ako tri roky. Elektronická služba 
vám okrem času stráveného čakaním na 
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V 
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene 
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri 
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre pou-
žívateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elek-
tronický podpis, platí, že nový občiansky 
preukaz získaný klasickou i elektronic-
kou cestou, automaticky nepreberá do-
vtedy používané certifikáty pre elektro-
nický podpis. Je preto treba nainštalovať 
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky pro-
stredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má 
vo svojom počítači nainštalovaný každý 
používateľ elektronických služieb. „Cer-
tifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel 
od iných krajín poskytuje používateľom 
bezplatne,“ podotkol minister Roman 
Mikulec.

O občiansky preukaz 
možno požiadať vopred

» ren
zdroj foto pixabay
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Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING
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DETAILNÉ ČISTENIE 
INTERIÉROV ÁUT

TEPOVANIE
UMÝVANIE

VOSKOVANIE
VYSÁVANIE

KERAMICKÁ OCHRANA+421 918 837  562
www.racho.sk
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»Kúpim starodávny bicy-
kel aj nekompletný, rôz-
ne diely(kolesá, svetlá, 
kostry, atď).tel. 0907 687 
634
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

 
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábloch 0905 283 550
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960
»Kúpim RD v okolí Vrábiel,  
Zl. Moravciach prípadne 
byt, 0907 147 430 

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027

»Darujem MAČIATKA od-
červené s hyg. návykmi 
0908 156 392  

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124
»ODKÚPIM ZLATE MINCE 
DÁM RAZ TOĽKO AKO V ZÁ-
LOŽNI 0903 868 361

»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905 651 837
»Prosim pani, aby sa mi 
ozvala ktorá má podobný 
osud ako ja, zomrel mi je-
diný syn 0902 638 940
»Hľadám kamarátku na 
výlet, časom partnerku 
do 36r 0951 542 151 

 
»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0907 289 933
»SYMPATICKÁ 56 R, HĽADÁ  
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

Príklad:
RP ZM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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Aktuálne horúce a suché počasie zvy-
šuje riziko vzniku požiarov v prírod-
nom prostredí. Ministerstvo vnútra 
preto vyzýva verejnosť na zodpovedné 
správanie a rešpektovanie zákazov. 
Upozorňuje hlavne na zákaz manipu-
lácie s ohňom, okrem toho niektoré 
okresné úrady vydali aj zákaz vstupu 
do lesov alebo obmedzili vstup do lesov 
len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne pla-
tí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. 
Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť 
k zbytočnými stratám nielen na život-
nom prostredí, ale aj na ľudských živo-
toch, zdraví a majetku. Apelujem preto 
na občanov, aby sa správali zodpoved-
ne. Zároveň ďakujem profesionálnym 
aj dobrovoľným hasičom za ich enorm-
né nasadenie pri tohtoročných letných 
požiaroch doma a v zahraničí,“ pove-
dal minister vnútra Roman Mikulec.

Zakázané je najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň 
(zápalky, zapaľovače, variče a podob-
ne) na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
- zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k vzniku po-
žiaru alebo k jeho rozšíreniu, 
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve v čase zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru.

Ak je v danej lokalite vyhlásený 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, nesmie sa opekať ani na vy-
hradených miestach, teda akýkoľvek 
otvorený oheň je zakázaný.

Pre porušenie zákona o ochrane 
pred požiarmi môže občan dostať pokutu 
do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Okrem toho niektoré okresné úra-
dy (pozemkový a lesný odbor) v zmysle 
zákona o lesoch vydali aj zákaz využí-
vania lesov verejnosťou.

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto geralt pixabay
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Hrubá mzda: 900 – 1100 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 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?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
nitriansko@regionpress.sk

0910 851 307, 0910 455 919
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


