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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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»Kúpim SIMSON, BABETU, 
PIONIER STELU aj diely. Tel: 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesa, svetla, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

»2-izb. byt, Očová. Tel: 
0915980290

»Predám drev. euro okná 
výklopné V/Š130x110. Tel: 
0903808650

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Obťahujem gombíky do 
látky a kože, čalúnické a 
odevné. Tel: 0905292743

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám nový 20l lis 
na hrozno-ovocie, cena 
80€ (pôvodná cena 
120€), v Kováčovej. Tel: 
0420/602489105

»Kúpim staré hodinky, 
bankovky, mince. Tel. 
0905767777
»Odkúpim staré mince, 
bankovky, kroje aj časti, pa-
rožie a iné. Tel: 0903868361

»Predám funkčnú mláťač-
ku 22, sečkáreň, konský 
pluh dvojak, špulier na sni-
ce, 80r. nástenné hodiny, 
petrolejovú lampu, kom-
plet krosná, cena dohodou. 
Tel: 0908370306
»Predám zváračku z dy-
nama, na Š-100 hlavu, 
kľukovku po výbruse, nový 
reťazový rozvod, prevodov-
ku po GO, riadiace skrinky, 
Š-Octáviu, Š-1203, RND, 
ruský samovar, hodiny ku-
kučky, keramické telesá – 
3ks – 3000W, novú čiernu 
prilbu. Tel: 0908370306

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Predám nový nepouží-
vaný matrac Materasso, 
190x90x19 cm, tvrdosť 4. 
Tel: 0904354916
»Predám biely keramic-
ký súdok 30l a drevené 
strúhadlo na kapustu. Tel: 
0910969422

»Kto daruje šporhert na 
drevo. Tel: 0903479450
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Kúpim vysokozdvižný vo-
zík. Tel: 0907257870
»Potrebujem opraviť 
chladničku BEKO. Tel: 
0907257870

»Rýľujem záhrady. Tel: 
0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP ZV 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 no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Dispečing SK - 0950 333 222
Zvolen
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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Ak ste sa rozhodli založiť si ovocnú 
záhradu, alebo len plánujete dopl-
niť si do tej jestvujúcej nové ovocné 
stromy, tak jeseň je na to ten správ-
ny čas. 

Akým stromom 
sa na Slovensku darí?

V našich podmienkach sa najčastej-
šie pestujú jablká, hrušky, marhule, 
slivky, broskyne či čerešne. V južnej-
ších oblastiach môžete byť aj o čosi 
odvážnejší a vysadiť si napríklad figov-
ník.

Samoopelivý či cudzoopelivý?
Pri kúpe ovocných stromov si overte, 

či je drevina samoopelivá alebo cudzo-
opelivá. Aby ste sa dočkali úrody, treba 
v prípade cudzoopelivých stromov vy-
sadiť aspoň dve dreviny.

Ako postupovať pri výsadbe:
- nájdite stromom vhodné miesto - 
ovocné stromy obľubujú pôdu bohatú 
na živiny a dariť sa im bude na slneč-
nom mieste chránenom pred silným 
vetrom.
- vopred si naplánujte, kedy budete 
stromy sadiť, pretože je lepšie ich dať 
do pôdy čo najskôr po zakúpení

- drevinu, ktorú plánujete vysádzať 
vložte aspoň hodinu pred sadením do 
nádoby s vodou
- pripravte si jamu určenú na výsadbu
- vložte strom do jamy a zasypte zemi-
nou
- zeminu okolo stromu poriadne utlačte 
či ušliapte
- strom poriadne zalejte vodou a pravi-
delne ho zavlažujte
- k stromu nezabudnite umiestniť opo-
ru, o ktorú ho pevne uviažte špagátom

Náš tip:
V zimnom období je vhodné chrá-

niť korene niektorých náchylnejších 
drevín – napríklad aj figovníka pred 
prípadným vymrznutím tak, že ich po-
kryjete nástielkou z čečiny.

Vysádzame ovocné stromy

» ren
autor foto pixel2013 pixabay
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murárske práce 
voda   elektrika

0944 866 996

Zabezpečíme 
kompletný materiál
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
kucerova@regionpress.sk

0907 727 201
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Volič preukáže svoju totožnosť v spoje-
ných krajských a komunálnych voľbách 
občianskym preukazom. Cudzinci sa 
preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvis-
losti upozorňuje, že cestovný pas alebo 
vodičský preukaz nie je možné použiť na 
zdokladovanie totožnosti. „Na hlasova-
nie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča 
bez dokladov pozná niektorý z členov 
okrskovej volebnej komisie,“ uvádza re-
zort na svojej webovej stránke a dodáva: 
„v prípade, že si volič v čase konania vo-
lieb do orgánov územnej samosprávy vy-
bavuje nový občiansky preukaz z dôvodu 
uplynutia doby jeho platnosti či nespráv-
nych alebo neplatných údajov tvoriacich 
jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa 
môže preukázať žiadosťou o vydanie ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdením o 
občianskom preukaze vydaným prísluš-
ným orgánom Policajného zboru.“

Nepreukázanie totožnosti bráni vo-
ličovi vo výkone práva hlasovať v danom 
momente, neznamená však, že volič svo-
je právo stráca. Totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca možno preukázať až do skon-

čenia hlasovania, teda do 20.00 h. Tieto 
pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Dôležitý je trvalý pobyt
Volič môže v spojených voľbách vo-

liť len v obci svojho trvalého pobytu. 
Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný. Preuká-
zanie totožnosti po vstupe do volebnej 
miestnosti je tak nielen súčasťou overe-
nia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či 
je volič oprávnený hlasovať vo volebnej 
miestnosti, do ktorej sa dostavil.

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zo-
znamu voličov. Volič si môže v úradných 
hodinách obce overiť, či je zapísaný v 
stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné 
a pravdivé a môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv.

Na účasť vo voľbách je potrebný 
občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


