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PRIEVIDZSKO
č. 1 / 6. január 2023 / 27. rOčnÍK

Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
     krátenie od 20 cm 

info o cene telefonicky
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb  odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor  ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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párny týždeň: 
Koš, Liešťany, Rudnianska Lehota, Seč, 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystriča-
ny, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Dolné 
Vestenice, Horná Ves, Kamenec pod 
Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Le-
hota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, 
Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, 
Radobica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, 
Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, Malá Čausa, 
Malinová, Nedožery - Brezany, Nitrian-
ske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, 
Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

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

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 (40.150 domácností)

9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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9DOUČOVANIE  0915 704 529
Doučím matematiku, fyziku, štatistiku SŠ, VŠ.
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OPRAVA / VÝMENA
splachovača, 

WC misy,
vod. batérie, 

ČISTENIE
odpadov, 

ZAPÁJANIE
práčiek / myčiek

0947 942 355
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6 Ďakujeme klientom spoločnosti ESTETECH s.r.o. za prejavenú priazeň
v roku 2022 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v Novom roku.
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PF

2023

0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie

zdarma
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim tovarenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný, 0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka. Odchované 
v byte, v čistote. Zaočkova-
né, čip, preukaz 0911 376 
672

hobby a šport 11
»Kúpim dychové nástroje, 
heligonku, akordeón, hus-
le, 0915 876 860
»ODKUPIM MINCE BANKOV-
KY VECI ZO STRIEBRA KROJE 
AJ CASTI OBRAZY VYZNAME-
NANIA A INE 0903 868 361

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»Kúpim demižóny, 0907 
612 011

zoznamka 16
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907 277 466

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

Príklad:
RP PD 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, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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PONÚKAME:
zaujímavé finančné ohodnotenie, prácu aj 
s nocľahom cez týždeň, víkendy sú voľné.

Kontakt: 0915 475 380, hydrotunel@hydrotunel.sk

www.hydrotunel.sk

Fyzicky zdatného

SKÚSENÉHO ŠOFÉRA
nákladných automobilov s VP sk. C, D

HYDROTUNEL, s.r.o. hľadá
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KURZ OPATROVANIA pre dospelých
v termíne od 01.02.2023 – 03.03.2023

Pre evidovaných nezamestnaných 
možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
v Prievidzi

otvára

                                  

  
 
 

Informácie: 
osobne na adrese:
tel. č.: 
e-mail: 

Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
046 542 28 19, 0903 558 925 
prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

Partner 
Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, 

ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
zosnulým, s našim ocinom
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Štefanom Machom,

ktorý nás navždy opustil 12.12.2022
vo veku 79 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť našu bolesť.

ĎAKUJEME! Dcéry Evka a Gabika   

Dňa 7. januára 2023
uplynul rok,

čo nás náhle opustila
naša milovaná
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z Bojníc.

Violka Oršulová

S láskou spomínajú deti Lívia, Miloš a ostatná rodina.

"Odišiel si ako krásny deň, nepovedal si: 
Zbohom, už viac neprídem...

Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však žiješ spomienkami."

Dňa 26.12.2022 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustil vo veku nedožitých 80 rokov

náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
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z Chrenovca.

pán Jozef Dobrotka

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina.

INZERCIA
0905 719 148
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Stanislav Žamboky.

„Odišiel, už nie je medzi nami, 
ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

 

 
 

  Spomína družka Gitka s rodinou, bratia Peter a Vladimír s rodinami.
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Dňa 5.1.2023 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy

opustil vo veku nedožitých 64 rokov
druh, brat, ujo a švagor

Dňa 10.1.2023 si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy opustila

manželka, matka a starká
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pani Mária Karaková.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Manžel Ján, syn Ján, vnuci Adamko, Janko a ostatná rodina. 
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Aj keď som už nejaké tie roky pacientkou urologického 
oddelenia, na také milé a srdečné privítanie, akého sa mi 

dostalo 12.12.2022 na jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
od pána Bc. Blažeja Švajlenku, nezabudnem do svojej smrti. 

Na celom oddelení bola skutočne vzorná starostlivosť.
Moja veľká vďaka patrí pani doktorke MUDr. Evke 

Mlynárikovej za operáciu, ako aj všetkým prítomným 
sestričkám na operačnej sále.

Nakoľko ale moje zdravotné problémy ešte chvíľu 
pokračovali, presunuli ma na urologické oddelenie, pod 

vedením skvelého pána primára MUDr. Petra Čecha, PhD.. 
Po podanej liečbe som bola 14.12.2022 prepustená do 

domáceho doliečenia.
Záverom chcem Vám, vážený pán riaditeľ z celého srdca 

zaželať, aby sa Vám splnili všetky Vaše predsavzatia, 
ktorými vylepšujete našu bojnickú nemocnicu.

Vaša vďačná pacientka Oľga Nedeljaková,
rod. Baniarová (nar. 1936)

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO

LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36

-0
00
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Mesto Prievidza, Mestský 
úrad, Námestie slobody č. 14, 
Prievidza vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž.
„Súťaž A)“ – Dočasne prebytoč-
ný majetok mesta Prievidza, 
nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza -  
nebytový priestor v celkovej 
výmere 69,25 m2 so samostat-
ným vchodom,  ktorý pozostáva 
z troch miestností, chodby, 
kuchyne so špajzou a WC, 
nachádzajúci sa prízemí v 
budove Mestského domu č. súp. 
10001 na Rastislavovej ulici v 
Prievidzi, postavenej na parcele 
registra CKN č. 2094/1, zastava-
ná plocha a nádvorie vo výmere 
475 m2, zapísanej na liste vlast-

níctva  č. 1. Vstup do nebytového 
priestoru je z dvora Mestského 
domu.  
Podmienky pre výber naj-
vhodnejšieho návrhu na uzav-
retie nájomnej zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľský 
účel nevýrobného charakteru v 
zmysle územného plánu mesta
2. nájomné: minimálne 99 €/me-
siac + úhrada nákladov na ener-
gie podľa splátkového kalendára 
3. úhrada nájomného: mesačne 
4. doba nájmu: neurčitá s 3-me-
sačnou výpovednou lehotou 
5. úprava priestorov na vlastné 
náklady záujemcu 

Termín na predkladanie súťaž-
ných návrhov obchodnej verej-
nej súťaže končí dňa 11.01.2023 
do 10.00. 
Úplne znenie vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže vráta-
ne úplných znení podmienok a 
vzoru súťažného návrhu kúpnej  
zmluvy je zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Prievidza a na inter-
netovej stránke mesta www. 
prievidza.sk Bližšie informácie 
poskytne právna kancelária 
mesta Prievidza, Mestský dom, 
Námestie slobody č. 6, č. dverí 
217, tel. 046/5179526-527, e-mail: 
pravne@prievidza.sk. 

Turisticko-informačná kance-
lária mesta Prievidza, n.o. vy-
hlasuje výberové konanie na 
obsadenie pracovného miesta 
pracovník Turisticko-infor-
mačnej kancelárie. 
Požadované kvalifikačné pred-
poklady a iné kritéria a požia-
davky nájdete na www.prievid-
za.sk. Mzda: 930,00 eur. Pracov-

né miesto sa obsadzuje na dobu 
určitú – zastupovanie počas ma-
terskej a rodičovskej dovolenky. 
Termín nástupu je 1.3.2023.
Žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi a označením „Výbe-
rové konanie pracovník Turis-
ticko-informačnej kancelárie 
– neotvárať“ je potrebné doručiť 
v termíne najneskôr do 31.1.2023 

do 12:00 na adresu: Mestský 
úrad v Prievidzi Námestie slobo-
dy č. 14, 971 01 Prievidza.

Mesto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Inzerát na pracovníka Turisticko-informačnej kancelárie

Zvyšovaniu daní a poplatkov 
sa v roku 2023 nevyhla ani 
prievidzská samospráva. Dô-
vodom sú najmä zmeny legis-
latívy, nižší nárast príjmov z 

podielových daní v roku 2023 
či rastúce výdavky mesta vply-
vom energetickej krízy a inflá-
cie. Napriek tomu, že ide o ne-
populárne opatrenia, k zvyšo-

vaniu daní a poplatkov museli 
pristúpiť mnohé mestá a obce 
v rámci celého Slovenska.

Zvyšovanie daní a poplatkov
ako reakcia na súčasnú ekonomickú situáciu
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Na decembrovom rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Prie-
vidzi boli schválené všeobecne 
záväzné nariadenia, ktorými sa 
mení výška daní a poplatkov. Ich 
zvyšovaním mesto Prievidza rea-
guje na zmeny vyplývajúce z 
rastu cien energií, skládkovania, 
potravín i valorizácie miezd. 
Cieľom mesta Prievidza je zabez-
pečiť pre obyvateľov kvalitné 
služby reflektujúc na neustále 
zvyšujúce sa náklady na fungo-
vanie samosprávy. Zvýšením 
daní a poplatkov sa predíde 
obmedzovaniu základných 
verejných služieb a následnému 
zníženiu kvality života obyvate-
ľov.

Miestne dane
K zvýšeniu sadzieb dane z 
nehnuteľnosti muselo mesto 
pristúpiť z dôvodu zmeny legis-
latívy s dopadom na nižší nárast 
príjmov z podielových daní v 
roku 2023 a na druhej strane 
rastúcich výdavkov mesta vply-
vom energetickej krízy a inflácie. 
Predpokladá sa, že vyššími 
sadzbami sa dosiahnu vyššie 
vlastné príjmy o približne jeden 
milión eur. Sadzby sa zvyšujú pri 
všetkých druhoch nehnuteľnosti 
– pozemky, stavby, byty a neby-
tové priestory a zároveň sa pri 
sadzbách zo stavieb znižuje 
pomer medzi najvyššou a najniž-
šou sadzbou na 8, čím sa zabez-
pečí zákonná úprava tohto 
pomeru.
Podľa zákona je možné od 
15.6.2022 stanoviť koeficient 

sadzby dane neudržiavanej 
stavby, čo mesto Prievidza určilo 
na najvyššiu hodnotu - 10. Mesto 
tak môže vyrubiť 10-násobne 
vyššiu daň vlastníkom tzv. 
schátraných stavieb. Ide o 
stavby, ktoré sú neudržiavané, 
nezodpovedajú základným 
požiadavkám na stavby alebo sú 
stavbami závadnými, ohrozujú-
cimi život alebo zdravie osôb. 
Obce doteraz nemali priame 
finančné nástroje, prostredníc-
tvom ktorých by mohli vplývať 
na vlastníkov takýchto stavieb.

Jednotná sadzba pri dani za 
psa
Zásadnou zmenou je aj daň za 
psa, pri ktorej sa dosiahne jed-
notná sadzba 25 eur pre všetkých 
psov chovaných na území mesta. 
Pri oslobodení a znížení dane sa 
dosiahne zjednotenie úľav s 
daňou z nehnuteľnosti a poplat-
kom za komunálne odpady a 
úplné oslobodenie od dane pre 
psov pochádzajúcich z útulku v 
Prievidzi, čo by malo viesť k väč-
šiemu záujmu o chovanie adop-
tovaných psov.

Poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady
Od 1.1.2023 sa zvyšujú maximál-
ne sadzby poplatku ustanovené 
v zákone, čím sa obciam vytvori-
li podmienky pre zákonné pre-
mietnutie výdavkov na naklada-
nie s komunálnymi odpadmi do 
sadzby poplatku. Na základe 
rozpočtu výdavkov na naklada-

nie s komunálnymi odpadmi na 
rok 2023 vo výške 2 776 540 eur 
(zvýšenie o 28,7 %) bolo potreb-
né v súlade s § 81 ods. 10 zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre-
počítať sadzby poplatku tak, aby 
mesto dosiahlo vyššie príjmy na 
hradenie týchto výdavkov.

Príspevky na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školách a 
školských zariadeniach
Jedným zo zdrojov na financova-
nie škôl a školských zariadení sú 
už niekoľko rokov príspevky od 
zákonných zástupcov a ďalším 
zdrojom sú finančné prostriedky 
vyčlenené z podielových daní 
nad rámec legislatívy. V roku 
2023 bude nevyhnutné prevádz-
ku škôl a školských zariadení 
dofinancovať nad rámec prídelu 
podielovej dane, teda zo zdrojov 
mesta až vo výške 1 882 191 eur. 
V roku 2022 mesto dofinancová-
valo školstvo vo výške 864 083 
eur, výdavky v roku 2023 sa tak 
navýšia o 1 018108 eur.

Úhrady za sociálne služby
Vzhľadom na neustále zvyšova-
nie cien energií a potravín bolo 
nutné pristúpiť k valorizácii cien 
úhrad za sociálnu službu. 
Novým cenníkom sa súčasne 
pristupuje k štandardizácii býva-
nia v zariadení, teda ceny sú 
prispôsobené počtom prijímate-
ľom na izbe a štandardom býva-
nia. Ceny za bývanie zohľadňujú 
zvyšovanie cien za elektrickú 
energiu a cien za vykurovanie. 
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96
-0

00
8

Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


