
ZM22-40 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 930 domácností 

ZLATOMORAVSKO
Č. 40 / 7. OKTÓBER  2022 / 26. ROČNÍK

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919

78
-0

01
9-

1

80
-0

05
3

PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

tov k F
át

ožk
(aj do zalievyných zárubní)

v ožk

80
-0

01
6

P PÍL T s.r.o.

78
-0
19
2

prijíma objednávky na pestovate ské pálenie ovocia pre páleni iarsku 
sezónu 2022/2023, ktorá v našej Pálenici za ína d om  

Minimálne mno stvo kvasu pre za atie pálenia je 180l, maximálne 
mno stvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l.

 V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. ísle  
alebo prostredníctvom e-mailu na  alebo 

prostredníctvom kontaktného formulára na mojej stránke 
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

k v vý r v
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rg kry ý rô
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k z r v r y
v r rvá 45 .

k v vý r v
v V r ,

rg kry ý rô
z r ý r v

k z r v r y
v r rvá 45 .

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Pohrebná služba
0907 789 124
0940 568 455

Bernolákova 15
Zlaté Moravce
(oproti nemocnici)
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Lukáš KYSELICA
kandidát na predsedu

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava,
IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

podnety@lukaskyselica.sk
Máte podozrenie na korupčnú 
či inú nelegálnu činnosť? 

www.lukaskyselica.sk
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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, Hosťovce, 
Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany 
pod Tribečom, Lovce, Mankovce, Martin 
nad Žitavou, Neverice, Nevidzany, Ský-
cov, Slepčany, Velčice, Veľké Vozokany, 
Vieska nad Žitavou, Volkovce, Žikava, 
Nová Ves nad Žitavou, Vráble, Zlaté 
Moravce, Čierne Kľačany, Hostie, Ladice, 
Machulince, Obyce, Sľažany, Tesárske 
Mlyňany, 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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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice

PONÚKAME STRÚHANÚ KAPUSTU
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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com
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OTVORENÉ

FRUCTOP

OSTRATICE
5
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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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Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Morgenstern
„domov nie
bývaš, ale
zumejú,“ 

e našouu 
ou, naj-

a naj-
, ak 
esta 

8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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Prenájom
kancelárskych priestorov

v centre Zlatých Moraviec.

0905 909 543
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PRENÁJOM
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

ÝCH

AUTOPOŽIČOVŇA

0905 403 527
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» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj v mesiaci OKTÓBER
zabezpečí bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci
s Advokátskou kanceláriou CIMMERMANN 
aj v tomto mesiaci zabezpečuje pre obyva-
teľov, ktorí majú na území mesta a okresu 
Zlaté Moravce trvalý pobyt, bezplatné 
právne poradenstvo.

Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť 
v nasledujúcich termínoch:

12.10.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

26.10.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté Mo-
ravce 1. poschodie - zasadacia miestnosť
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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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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že po skončení nájmu je potrebné do 30 dní požiadať súd o 
vypratanie nehnuteľnosti, inak sa nájomná zmluva obnovuje?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
ha a bérbeadó a bérlet megszűntét követő 30 napon belül nem 

kérvényezi a bíróságon a ingatlan kiürítését, a bérleti
szerződés megújul?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Sluš-
ne zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195
»Kúpim Starý Traktor Ze-
tor 25 Super 50 + Pasak 
Bolgar aj iný Malotraktor 
+ Jawa - Staré Auto - Plu-
hy. 0908 146 946 (ide 40 
a 41 týždeň)
»KUPIM STARÚ MOTO HEL-
MU zn. CASSIDA 0904 274 
781
»KÚPIM STARÉHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION AJ PO-
KAZENÉ DLHO ODSTAVENÉ 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim 1-3i byt, v hoto-
vosti. Stav nezáleží, t.č. 
0951 677 592
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábloch 0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Vráb-
loch Zl. Moravciach prí-
padne byt, 0907 147 430

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027

»Kúpim staré hodinky, 
bankovky, mince. Tel. 
0905/767 777 (ide 39 a 
42 týždeň)
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124 

»Kúpim obraz nitrianske-
ho hradu a iné veci s té-
mou nitrianskeho hradu. 
0915 719 088
»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905651837 (ide 
40 a 41 týždeň)
»Predám jedáleň vhodnú 
na chalupu alebo chatu. 
Príbornik a rozkladací stol 
a 6 stoličiek

»46 ročný Ženatý hľadá 
Kamarátku aj staršiu 
0907 328 041(ide 40 a 41 
týždeň)
»58r. hľadá priateľku 
0917 049 831
»52 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ŽENU DO 6Or. 0907 119 
860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých zača-
tých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtu-
jeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 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, 
ZM zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren

13. októbra 1781   
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obme-
dzenú náboženskú slobodu 

Výročia a udalosti
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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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Príjmeme do pracovného pomeru

Automechanika

Mzdové podmienky (brutto)
od 1500 EUR/mesiac+ prémie

Autoelektrikára/Diagnostik

Mzdové podmienky (brutto)
od 1000 EUR/mesiac+ prémie

Pracovníka pneuservisu/pomocný 
automechanik

Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiac+ prémie

8 - hodinová pracovná doba (Po-Pia)
13. a 14. plat (náborový príspevok)
prispevok na dopravu
TPP/ alebo na živnosť
stála podpora vzdelávania a odborného rastu, sociálny program,

   výborný kolektív, výkonnostné odmeny, najmodernejšia technika a
   technológia, príjemné prac. prostredie, práca v stabilnej firme

Miesto práce Nitra

Životopis zasielať na: alebexplus@albexplus.sk
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Príjmeme do pracovného pomeru

Autoklampiara
Mzdové podmienky (brutto)

1400 EUR/mesiac+ prémie
TPP/ alebo na živnosť

8 - hodinová pracovná doba (Po-Pia)
13. a 14. plat (náborový príspevok)
prispevok na dopravu
stála podpora vzdelávania a odborného rastu, sociálny program,

   výborný kolektív, výkonnostné odmeny, najmodernejšia technika a
   technológia, príjemné prac. prostredie, práca v stabilnej firme

Miesto práce Nitra

Životopis zasielať na: alebexplus@albexplus.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

40
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60905 66 22 29
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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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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919

10. októbra 1935    
premiéra opery Porgy a Bess od Georgea 
Gershwina

Výročia a udalosti
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Estamp je spoločnosť,
ktorá sa zaoberá výrobou komponentov 

v automobilovom priemysle.  

Poďte a pridajte sa do 
nášho tímu ako

Operátor výroby!

Insulating for a cleaner mobility

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Príprava materiálu potrebného na výrobu súčiastok na strihacích
  linkách a automatických lisoch
- Obsluha lisovacích strojov, montážnych a strihacích liniek
- Výstupná kontrola
- Udržiavanie poriadku na pracovisku a dodržiavanie
  bezpečnostných pravidiel
- Plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného

Zamestnanecké výhody, benefit:
V našej spoločnosti máte možnosť kariérneho rastu. 
Prípadné nadčasy preplácame v mzde za daný odpracovaný mesiac

Čo požadujeme:
- Stredoškolské vzdelanie bez maturity
  alebo s maturitou
- Manuálna zručnosť
- Technické myslenie
- Zdravotná spôsobilosť na prácu v noci

Mzdové podmienky:
1 025 – 1 170 EUR/mesiac

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!
e-mail: jana.sabikova@estamp.sk, tel. kontakt: 0376928359
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0949 444 033
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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