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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

9
1
-0
0
1
4

   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»CZ 175 JAWA 250 350 
STARY PIONIER MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIM-
SON KÚPIM TIETO MO-
TORKY PLATIM IHNED 
0915215406

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren

Angel DentiArt Klinika 
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s najmodernejším

diagnostickým zariadením

(CT., panoramatický Rtg.)

5 ordinácií so špecialistami

Privítame starých aj nových pacientov

po telefonickej objednávke termínu

Jednoduché, rýchle, bezbolestné ošetrenie aj pod narkózou

Bezplatné posúdenie stavu, konzultácie, 

Zvýhodnené ceny za ošetrenia, implantáty, aj na splátky 

Akceptujeme platbu kartou EUR/HUF

Angel DentiArt Klinika, Győr Lukács Sándor u. 19. 
(az Árkádtól 3 perc sétára, Árpád parkolóház mellett)

Tel.: +36 30 256 1057
dohodnite si termín ešte dnes
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Dražobná spoločnosť

Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

Kontakt: 

o z n a m u j e,
že sa bude konať opakovaná dobrovoľná

dražba pod označením: DD 05/2022

DD 05/2022
dňa  03.11.2022 v  hoteli LEGEND – kongresová sála, Gabčíkovská 
cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda o 10:30 hod.

Predmet  dražby:  
nehnuteľnosti v podielovom vlastníctve úpadcu, vedené Okresným úradom Dunaj-
ská Streda  - katastrálny odbor, okres  Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda,
k. ú Dunajská Streda na LV č. 4097 v podiele 1/2 ako:
- Byt č. 23, vchod. č.18, na 4.p., v bytovom dome so súpisným číslom 1950 
postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 3464/569 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 228 m2, a parcele registra „C“ parc. č. 3464/571 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 227 m2 na ul. Gen. Svobodu v Dunajskej Strede;
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 279/10000 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu so súpisným číslom 1950;
-  Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 279/10000k pozemku, na ktorom je bytový 
dom postavený, a to k parcele registra „C“ parc. č. 3464/569 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 228 m2, a parcele registra „C“ parc. č. 3464/571 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 227 m2.

- najnižšie podanie:
- minimálne prihodenie:  
- dražobná zábezpeka:

22.920,- EUR
500,- EUR     

6.876,- EUR

Termín obhliadky: 19.10.2022  - 20.10.2022 o 10:00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.

Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli obce Dunajská Streda
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Pohyb prospieva 

telu aj mysli
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NÁBYTOK HALÁSZ

Šatníkovo - policová skriňa JOLIN
šírka 200 cm, v. 205 cm hl. 60 cm
rôzne farby
pôvodná cena 289 €  akcia 249 €

Jedálensky stôl EST 42 T rozkladací
Rozmer š. 160 - 200 cm x v. 76,6 cm x hl. 90 cm
cena 210 €

Obývacia stena GREY
rozmer š. 240 cm, v. 197 cm, hl. 43 cm
pôvodná cena 239 €    akcia 199 €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 
otváracie hodiny: pondelok až sobota  od 9:00 do 19:00 hod.

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 
Ezen reklámunk felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO VEDĽA TESCA, V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

 www.nabytok-halasz.sk
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Pružinový matrac COMFORT
rozmer 200x80x17 pri kúpe dvoch matracov
pôvodná cena 180 €   akcia 153 €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Sedacia súprava VEGAS
rozkladacia s úložným priestorom, rôzne farby, poloho-
vateľne opierky hlavy, rozmer: 185 x 350 x 185
na spanie: 120 x 280, cena 1030 €

Sedacia súprava RELAX 0712
Rohová relaxačná sedacia súprava. Rozloženie na relax sa dá na pravej aj na 
ľavej strane ovládanie je elektrické. Na jednej aj druhej strane sa nachádza aj 
časť na odkladanie pohárov s malým úložným priestorom 
Rozmer: 280 cm x 320 cm v. 98 cm   cena 2630 €

Stolička MILANO IV rôzne farby
výška stoličky 94 cm 
cena 66 €

Vešiaky 
rôzne druhy 
cena od 15 €

Pohovka PASTELA 
rozkladacia pohovka s úložným priestorom 
spanie 190 cm x 155 cm 
pôvodná cena 594 €   akcia 494 € 

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.
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1+1 ZADARMOna dioptrické okuliare

Školská 33a/1748, Šamorín
(Poliklinika, 1. poschodie)

www.fokusoptika.sk

Nová, moderná optika, s odborným poradenstvom 
a širokým výberom rámov a slnečných okuliarov svetoznámych značiek
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

INZerCIA

0905 719 132

LetÁkY
0905 719 132
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2035/643 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 

52
-0

18
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na TPP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v DUNAJSKEJ STREDE

Podmienka: preukaz OS
Mzda: 800 - 1100 EUR brutto
Tel. kontakt: 0908 986 420, 0905 294 510

Zora Kováčová

0905 719 132

DUNAJSKOSTREDSKO

kovacova@regionpress.sk

POSLEDNÁ
MOŽNOSŤ
OSLOVIŤ
VOLIČOV

S nami sa o Vás dozvie každý
uzávierka 18.10.2022
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Ozvite sa nám
na praca@billa.sk
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Mzda vo výške 1 105,- € brutto/mesiac
Základná mzda 1 010,- €
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Základná mzda 1 010,- €
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Mzda vo výške 855,- € brutto/mesiac
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9 ,99 €

Penosil 700 ml Easy
Spray Foam

11,00 € 4,45 €

2,20 € 39,99 € 124,90 €
174,90€ 24,59 €

29,00€

100mm

8,95 €

20,00 €

1,20 €295,00 €1 661,00 €
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549

75
-5
8


