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MALACKO
Týždenne do 29 680 domácností

CHUDÍK

10-0047

minibager.mk@gmail.com
m

Frézovanie

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• UPRATOVANIE
• UMÝVANIE OKIEN

NON STOP

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

PRENÁJOM
LEŠENIA

ZĽAVAEZ

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ PRÁCE

ER

16-0010

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

63-0153

komínov

10-0058

10-0004

034/774 3321, 0948 062 319

0910 444 007

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
52-0005-1

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

MINIBAGROM do 1 t

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO

ING. KUBAŠKA

0908 437 079

VÝKOPOVÉ
PRÁCE

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

52-0210

NONSTOP
0908 151 982

0907 721 667, Malacky

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

0910 620 160

16-0183

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.cistyodpad.sk

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

KANALIZÁCIA?

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

10-0212

0905 621 229

TEPOVANIE
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

10-0010

UPCHATÝ
ODPAD?

HĹBKOVÉ

16-0144

NÁTER: EUROOKIEN,
OKIEN, DVERÍ, ZÁRUBNÍ

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
0905 536 559

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

10-0207

kov z detského domova, kam putoval
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia
s motivačným a úsmevným textom
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrstovníkov potešiť, spríjemniť im deň a
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné
decká, kamaráti.
Svoj štvorlístok pomoci uzatvorili šikovné detváky z Trakovíc tak,
Spomenula som si pri tejto príleži- že zorganizovali celoslovenskú výzvu
tosti na originálny projekt pod názvom reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán.
Detský čin roka, ktorý na Slovensku A tak prekročili hranice svojej školy a
funguje už niekoľko rokov a motivuje prostredníctvom mailov vyzvali učitedeti ku konaniu dobrých skutkov a zá- ľov a žiakov z celého Slovenska, nech
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z detneznámi ľudia, ktorým deti pomohli. ských dobrých skutkov. Úlohou detí
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž- bolo obkresliť si na farebný papier
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnútdoročne ocenené.
V tomto roku získal mimoriadnu ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži dobrý skutok, následne mala každá
našu pozornosť. Nesie názov Štvor- škola ruky všetkých zúčastnených
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu
pedagógovia zo Základnej školy s sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl,
materskou školou v obci Trakovice. vyše 27 000 žiakov a ich spoločná faNa počiatku sa rozhodli deti pomôcť rebná reťaz dosiahla
opusteným psíkom, a tak prvý lístok dĺžku viac ako 4 500
vo forme výťažku z benefičného predaj metrov. Dobrá vec sa
vlastných výrobkov odniesli do psieho teda podarila a deti z
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala Trakovíc skutočne
k starčekom z domova seniorov, pre našli v detských
ktorých v rámci druhého lístočku vy- srdciach dobro. A
robili vyše 100 nádherných a dojíma- to, myslím, hovových pozdravov a výrobkov v nádeji, rí samo za seba.
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári.
» Renáta Kopáčová, redaktorka
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

16-0117

O niekoľko dní si budeme pripomínať Svetový deň dobrosrdečnosti.
Vyhlásený bol v roku 2000 na tretej konferencii Svetového hnutia
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho
podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti.

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

16-0011

Dobra nikdy nie je dosť

16-0015
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KANCELÁRSKE PRIESTORY 70 m²
na prenájom v Kostolišti 0907 472 297

INZERCIA

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
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10-0236
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MALACKO
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DISTRIBÚCIA (29.680 domácností)
Každý týždeň:

40-0031

Stupava

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

tel. kontakt: 0918 784 812
e-mail: starosta@malelevare.sk

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného
a hnuteľného majetku štátu - výberové konanie

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

1. Nehnuteľnosti – stavba – administratívna budova
s.č. 929 na parcele registra “C“ č. 2854/3 a pozemky parcela registra “C“ č. 2854/1 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 780 m2, parcela registra “C“ č. 2854/3
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2, parcela
registra “C“ č. 2854/9 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 315 m2, parcela registra “C“ č. 2854/12 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2 a parcela
registra “C“ č. 2854/13 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 170 m2 v k.ú. Malacky, obec Malacky, okres
Malacky s vonkajšími úpravami a príslušenstvom.

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

Minimálna predajná cena: 1 190 000,00 €

CENY
OKIEN

Vyhlasovateľ výberového konania vyžaduje
zloženie zábezpeky vo výške 357 000,00 €.

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

časť pobrežného pozemku
v RO RUDAVA
za účelom poskytovania služby
požičiavania vodných bicyklov

16-0181

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Obec Malé Leváre
ponúka do prenájmu

10-0235

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

Písomné ponuky zašlite do 30.11.2022 do 10.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE
VLM SR – AREÁL OZ MALACKY“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

16-0182

Malacky

Blížia sa NAJKRAJŠIE
SVIATKY ROKA
16-0184

Malacky, Stupava, Borinka, Marianka,
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa,
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Závod, Zohor

SLUŽBY

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

Senica

OKNÁ » DVERE » HST
ROLETY
ŽALÚZIE
SIEŤKY
SERVIS

VÝKUP STARÝCH

datom@datom.sk

AUTOBATÉRIÍ

u
n
e
c
u
i
š
p
e
l
j
a
n
za
0905 964 632 | 031/789 86 28

96-0001-27

zabezpečíme.
Zvoz od 100kg

0911 690 217, 0905 690 217

VSTAVANÉ
SKRINE

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

www.datom.sk
montáž do 15 dní

ZĽAVA -30%
63-14

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi
V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

41-0015

Stále predávame mládky
pred znáškou

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-98

www.hydina.eu

63-35

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

10-0233

Predaj hydiny
na ďalší chov
Čáčovská cesta 5315/125

Volajte:

3

16-0006

MALACKO

SLUŽBY
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Kamenárstvo

Občianska
riadková
inzercia

Šarko-M.& syn
JABLONOVÉ 391

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim Škodu Oktáviu,
alebo Fabiu 0903818122
» Kúpim babetu aj pokazenú. 0903416726
» Kúpim Zetor 3011 0944
503 507
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

-15%

na kuchynskú linku
Grafický návrh

zdarma

03

(smerom na nový cintorín)

KUCHYNE • INTERIÉRY

V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

SLOVENSKÝ VÝROBCA / 22 ROČNÁ TRADÍCIA

8

ROKOV
ZÁRUKA

Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky
+421 907 636 302, www.woodstory.sk

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim starší RD v okrese
Malacky.Tel. 0949136097
08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám kurčatá mäsové 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište
č. 152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám pšenicu, jačmeň,
ovos, kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel. 0905695828
» PREDAM PŠENICU!!!!!!!!
0902127914
» Predám mláďa suchozemskej korytnačky. CITES.
Tel. 0907723563
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

13

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907277466
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

D

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, So: 9–122

ROBÍME NA JLACNE JŠIE

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

O

Pri objednaní
kompletného pomníka

na všetky
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
kamenárske
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
práce
PÍSMA ZDARMA

K
U

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.
0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Výročia a udalosti
Martinská deklarácia proklamovala pridanie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

30. októbra 1918
Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 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 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, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

10-0018

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

S 9
U2 6

16-0087

Stupava, Hlavná 17 (pon - pia 9.00 - 15.00)

9 2 3
7

4
9
2 4 6
6
8 2
9
3
5 6 8
2
3 5

5
7
5

Výročia a udalosti
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha
– Bratislava

29. októbra 1923

MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD
Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12
www.mastrend.sk » faceboo
facebook.com/Mastrend

kotly
na tuhé
palivo

16-0008

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 170 € / mes.
s en., len pre pánov.Tel.
0903214187
» Prenajmem pekný slnečný 1,5 izbový byt v centre
Malaciek.Tel. 0940784789
» Prenajmem 2 izb. byt
v centre Malaciek, mob.
0908593047

Malacky, Cesta mládeže 30

10-0033

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

Výstavná miestnosť

AKCIA
NOVEMBER

SLUŽBY
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10-0009

MALACKO

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

dámske

16-0004

ZIMNE
TOPANKY

SLUŽBY
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AKCIA

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ
PONUKY

16-0003

AKU SKRUTKOVAČ DCD708 D2

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

195 ,50

Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

2x18V
2Ah 65Nm

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

1500

579 €

0903 342 475

KÚRENIE

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

529 €

ŠPECIÁLNA CENA

AKU SKRUTKOVAČ DCD710 D2

800

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

179 ,95

efektívne
spoľahlivo

139 ,95

KLIMATIZÁCIOU
0910 111 100 | info@klimatizacia.info

2x12V
2Ah

119 ,95
1
ŠPECIÁLNA CENA

PNEUMATICKÉ KLADIVO D25133

aj na splátky
16-0012

www.klimatizacia.info

155 ,95

800 W
2,6 J

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-02

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

16-0077

AKCIA- 20% zľava

139 ,95

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky

Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
oznamuje, že stavebný pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu:
- novoutvorený pozemok reg. „C“ parc. č. 413/1 o výmere 586 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, zameraný v zmysle GP č. 22/2022 zo dňa 2. 9. 2022, úradne overený dňa 14. 9. 2022 pod
č. G1-1127/2022 vyhotovený geodetom Marekom Višvaderom GEO-MAPA (IČO : 41 405 960),
zapísaný na LV č. 904, nachádzajúci sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre,
ktorý je určený na odpredaj sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za
najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 110,00 €/1 m2.
Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch
č. 84/2022-C zo dňa 28. 9. 2022 minimálne 110,00 €/ 1 m2.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo je k dispozícii
na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:
úradnej tabuli obce Malé Leváre,
obecnom portáli www.malelevare.sk

10-0235

Minimálne dôchodky a valorizácia
- Pre tento druh dôchodku platí osobitný
mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku
od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu
minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma
dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma
dôchodku bude aj po valorizácii nižšia
ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na
Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa
percento medziročného rastu spotrebi- suma minimálneho dôchodku od 1. januteľských cien za domácnosti dôchodcov ára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej
určeného Štatistickým úradom Slovenskej dostávať dôchodok v nezmenenej sume
republiky za prvý polrok kalendárneho (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre
roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v neho po valorizácii dôchodku finančne
priemere za šesť mesiacov roku 2022 v po- výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa valorizácii vyššia ako suma minimálneho
index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodku, nárok na minimálny dôchodok
dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchod- zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodkové dávky sa preto budú zvyšovať práve o covi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhod11,8 percenta.
„O zvýšenie (valorizáciu) dôchod- nejší než dovtedy poberaný minimálny
kových dávok nie je potrebné Sociálnu dôchodok,“ objasňuje Sociálna poisťovňa
poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú po- a uvádza príklad: „Dôchodca k 31. decemberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie bru 2022 poberal minimálny dôchodok v
a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý sume 334,30 eura, pričom suma jeho staraz vyplatené vo výplatnom termíne v ja- robného dôchodku k tomuto dátumu bola
nuári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýjanuára 2023 do dňa predchádzajúceho šil – valorizoval – jeho starobný dôchodok
výplatnému termínu v januári 2023. So- o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto
ciálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o suma je vyššia ako suma minimálneho
11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa
(starobné, predčasné starobné, invalidné a od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný
pozostalostné dôchodky),“ informuje Soci- dôchodok v sume 372,70 eura.“
álna poisťovňa na svojej webovej stránke.
» ren
Dôchodcovia dostanú v novom roku
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa
im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o
zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať.
Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v
januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné
rozhodnutie.

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE
Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
oznamuje, že nehnuteľnosť:
– pozemok, ktorý je určený na predaj z dôvodu neupotrebiteľnosti, nachádzajúci sa v obci Malé
Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísaný na LV č. 4064, odčlenený od parc. č. 11686, ostatná plocha o
výmere 1155 m2 v zmysle GP č. 104/2021 zo dňa 30. 9. 2021 vyhotoveného geodetom Marekom
Višvaderom GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) ako novoutvorený pozemok reg. „C“ parc. č. 11686/1,
ostatná plocha o výmere 449 m2 sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za
najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 45,00 €/1 m2.
Pozemok sa nachádza v blízkosti zastavanej časti obce za cintorínom.
Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch
č. 85/2022-E zo dňa 28. 9. 2022.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo je k dispozícii
na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:
úradnej tabuli obce Malé Leváre,
obecnom portáli www.malelevare.sk

10-0235

MALACKO

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

NOVINKY V PREDAJI
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ŠTEFÁNIKOVA 514
�������������
0918 237 833

OPTIKADROPTIK

-40

DR.OPTIK_SK WWW.DROPTIC.SK

75-006

OKULIAROVÉ SKLÁ
PRE ŠOFÉROV %
Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?

V dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ dopriať si chvíľku oddychu a práve preto by
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa
dostatočná výživa, príjem kvalitných potravín a dopĺňanie živín a cenných minerálov.
Problémy s kĺbmi môžu začať nenápadne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou.
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pôsobí utlmujúco, analgeticky a tým pádom
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravotných problémov. Odporúčaním odborníkov
lekárov sa do popredia dostávajú výživové
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe pohybového aparátu, podieľajú sa na rýchlejšej rekonvalescencii po úrazoch či operáciách a pomáhajú predchádzať bolestiam.

označované číslicami I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou súčasťou v raste,
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach,
väzov a kože. Pri dennom užívaní predpísaných dávok dostáva naše telo skrz
hovädzí kolagén veľké množstvo aminokyselín potrebných na regeneráciu
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch, problémoch s pohybovým aparátom, bolesNie je kolagén ako kolagén...
tiach a pri reumatických ťažkostiach.
rybí vs hovädzí
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I.
Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 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 bohatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“
, ktorá je základným prvkom pokožky,
ciev a tkanív. Rybí kolagén má blahodárne 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

33-0049

Posledné roky sa medzi populačné
ochorenia dostal na prvé priečky zdravotný problém týkajúci sa ťažkostí s kĺbmi
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľuje 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.

ŠKOLA

9

10-0041

MALACKO

ACN, TIP NA VÝLET / SLUŽBY
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Na linke Slovensko – Togo
Skoré šero, sychravé počasie, mihotavé svetielka kahancov. Tlmené
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“,
dní, kedy smerujeme na cintoríny.
Chceme sa pomodliť za našich zosnulých, spomenúť si na nich, upraviť hrob a zapáliť sviečku.
Strih.

svojich farníkov. Od chudobných veriacich na hranici existenčnej biedy však
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz
niečo dostane, použije tieto prostriedky na pomoc ešte núdznejším ľuďom.
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia
ACN sprostredkúva tonžským kňazom
podporu vo forme omšových milodarov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť
benzín a docestovať k svojim farníkom,
Jasné nebo, horúčavy a vyprah- alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné ťažkostiach.
oblečenie, roztopašné deti s veľkými
Strih.
tmavými očami, domy z hliny a slaAk dávate za vašich zosnulých odmy. Sme v západoafrickom Togu, jed- slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z prostredníctvom nadácie ACN. Možno
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi- bude práve Valentin v Togu slúžiť najca negramotná.
svätejšiu obetu za spásu duší vašich
Valentin Aneyou žije v meste So- blízkych zo Slovenska. A milodar, spokode v centrálnej časti Toga. Ani nie jený s touto svätou omšou, Valentinovi
pred rokom bol vysvätený za kňaza, pomôže pomáhať žiakom v Sokode.
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro- Viac informácií nájdete na www.omsodenia Pána. Majú tu desať kostolov a vymilodar.sk.
množstvo mladých ľudí.
„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formuluje svoju životnú víziu Valentin. Súčasťou jeho pôsobenia je práca s mládežou
v školách. Situácia žiakov ho znepokojuje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich
rodičov. Často nevedia, na koho sa obrátiť.
Kňazi v Togu nemajú žiadny plat
» ACN
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od
zdroj foto ACN

59,90 €

Calvin Klein Euphoria
Intense men 100ml
DEMRO

330,00 €

3 JEDLÁ DENNE NA 28 DNÍ
Donáška 28 - Stravovanie
podľa Antónie Mačingovej

10,50 €

180,10 €
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Nové vzácne exponáty
v Slovenskom múzeu máp
Jediné múzeum máp svojho druhu sa
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov
kartografie môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili novinky ale aj nové vzácne exponáty.
Na geografiu či kartografiu sa dá pozrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia
Slovenského múzea máp, nachádzajúca
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou
formou. Podľa slov kurátorky múzea,
Andrey Farkašovej, približuje expozícia
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaujímavé témy interaktívnym a veľmi pútavým spôsobom všetkým návštevníkom
bez rozdielu na vek. Využívaním najmodernejších technológií či interaktívnych
modelov dokáže múzeum máp upútať a
presvedčiť o tom, že geografia môže byť
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili.
Jedinečná novinka
a vzácne exponáty
V zbierkovom fonde múzea máp sa nachádzajú rozličné tematické mapové diela. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, alebo repliky z čias vojenského mapovania.
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové

29

13,25 €

,90 €

exponáty, ako geodetické a meračské prístroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Výnimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky
špičkových technológií a interaktívnych
didaktických pomôcok pre vzdelávanie.
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na
moderný letecký simulátor, v ktorom zažijú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov
sprístupnená od štvrtka 27. októbra.
Múzejné zariadenie je aj napriek svojim
menším priestorovým rozmerom popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom. Obľubujú ho najmä základné školy,
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia.
zdroj foto archív múzea máp

11,00 €

Swiﬀer Štartovacia Súprava
S 1 Mopom

ESSENS Vitamín C
– výživový doplnok

DEMRO

MASÁŽE RELAX

139,00 €

66,90 €

29,00€

YarnArt Flowers
250g/1000m č.315

Hory - akrylové farby
na plátne 40×60 cm

HERNÉ KRESLO POLOH.
EKO KOŽA ČIERNO – ČERVENÉ FG-02

Güde Aku fúkač lístia
LB 18-201-05

Vlnytinka

Zlatovský

shopjk.sk

www.trtechnic.sk

ZAMESTNANIE

MALACKO

Spoločnosť Baumit spol. s r.o., výrobca suchých omietkových
zmesí, poterov a komplexných zatepľovacích systémov,
hľadá do svojho výrobného závodu v Rohožníku
nových zamestnancov na pozície:

11

Obec Záhorská Ves, so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves

VYHLASUJE

V súlade s §18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie funkcie

Údržbár

Obsluha technologického zariadenia
Obsluha automatických strojov (súčasťou je aj fyzická práca),
jednoduché mechanické nastavenia, opravárenské a servisné činnosti
Ponúkaná základná mzda: od 1100 € brutto
Požadovaný výučný list alebo maturita
Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

10-0231

Kontakt: +421 905 611 051

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

0905 859 679

Pridajte si do
jedálnička vlákninu

na funkčné obdobie od 2022 do 2027
Kvalifikačné podmienky:
× Ukončené min. úplné stredné vzdelanie (ekonomické vítané) × Bezúhonnosť × Spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu × Prax min. 3 roky v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo
kontrolnej činnosti × Znalosť legislatívnych a právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia
obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o
sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov na úrovni samosprávy × Ovládanie
práce s PC
Všeobecné podmienky:
× Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju
činnosť zodpovedá OZ, ktorému podáva správu o svojej činnosti × Funkcia hlavného kontrolóra je
nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom
alebo zakladateľom je obce, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona × Vykonáva
kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce × Vykonáva kontrolu a plní
úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
Pracovné podmienky:
× práca bude vykonávaná na OcÚ Záhorská Ves × Pracovný úväzok: 0,25
Náležitosti prihlášky:
× Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia × Trvalé bydlisko, telef. kontakt, email × Overený
doklad o vzdelaní, o kurzoch a vzdelávacích programoch × Životopis s prehľadom doterajších
zamestnaní × Súhlas s overením registra trestov × Informácie o vykonávaní inej zárobkovej
činnosti (podnikanie, dozorné orgány, kontrolné orgány právnických osôb, atď....) × Súhlas so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku doručiť:
× doručiť poštou alebo osobne do podateľne OcÚ Záhorská Ves, Hlavná 29/184
× označiť obálku: Výberové konanie – HK – NEOTVÁRAŤ!
× otázky a bližšie informácie na tel. č. 0948/550 050 alebo na email:
boris.simkovic@zahorskaves.sk
× prihlášky môžete podávať do 14.11.2022 – do 12,00 hod.

10-0234

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZÁHORSKÁ VES

Údržba, servis, preventívne zásahy a opravy automatických výrobných
strojov a všetkých mechanických a elektrických súčastí výroby
Ponúkaná základná mzda: od 1300 € brutto
Požadované SŠ vzdelanie a § 22 elektrotechnickej spôsobilosti
- samostatný elektrotechnik
Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

servisný technik
technológ
obchodník
pracovník do výroby
zvárač
Kontakt: 0915 973 529
Výročia a udalosti
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa

31. októbra 1892

41-0095

Požadované vzdelanie:
min. SŠ, prax v oblasti elektro,
vodičský preukaz skupiny B
Platové podmienky: 1100 - 1800 EUR
10-0204

autor foto RitaE pixabay

Spoločnosť aktívna v oblasti úpravy vody
hľadá pracovníkov na pozície:

mediálni partneri

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

DREVODOMY NA PODVOZKU

85_1258

ZIMNÉ ZÁHRADY A
ZASKLIEVANIE TERÁS

Môj Stannah,
moja sloboda

24/7
Servis na
Slovensku

MYL1

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko
Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

75-58

Zavolajte zadarmo

87-0004

0800 162 162

AK UVEDIETE
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU
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Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný
príspevok od štátu.

52-0003

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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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