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KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať

0948 001 811

Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka

že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.
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Brojlerové kuriatka 
1-dňové 0,75€/ks

www.hydinashop.sk
0944 842 953
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7Dispečing SK - 0950 333 222

Žiar nad Hronom

T: 0908 13 11 99

Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

ODSTAVČATÁ
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, Ban-
ská Belá, Štiavnické Bane, Žarnovica, 
Brehy, Hodruša - Hámre, Hronský Be-
ňadik, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, 
Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Žiar 
nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná 
Trnávka, Hliník nad Hronom, Janova 
Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, 
Lovča, Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, Stará 
Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Hodru-
ša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860

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 (26.880 domácností)

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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STROJOVÉ POTERY (PODLAHY)
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Školská 42/2, 
968 01 

 dopmont@dopmont.sk
0915 186 898

výhodné 
ceny

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK  8:00 - 15:00 :    
STREDA: 8:00 - 16:30  PIATOK  zatvorené:
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim záhradu v ZH pod 
Kauflandom, /za potokom/. 
Tel.: 0910 592 438

»Kúpim haki lešenie. tel.: 
0908 532 682

»Predam antidekubitny 
matrac od UNIZDRAV PRE-
SOV v povodnom neroz-
balenom baliku za 40e, 
0903510638

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»Kúpim staré mechanické 
hodinky, mince a bankovky. 
Tel.: 0905 767 777

»Predam brusku na pilové 
retaze, noznice, noze, dla-
ta. 0910 295897

»68r s domom hlada part-
nerku 0910706265
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska riadková inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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eshop.zenitsk.sk

AKCIOVÝ POLYKARBONÁT
REZANIE MATERIÁLU ZDARMA

ROZVOZ PO CELEJ SR
KOŠ

KOŠICE

13
-0

14
5

Na podanie daňového priznania k 
dani z príjmov, ako aj zaplatenie dane 
za rok 2022 zostávajú posledné dni. Fi-
nančná správa s cieľom uľahčiť klien-
tom plnenie ich daňových povinností 
prináša už druhý rok obľúbenú online 
poradňu. K dispozícii im bude na call 
centre.

Online poradňa bude záujemcom k 
dispozícii od 20.3. 2023 až do 31.3. 2023 a 
v 13. týždni bude fungovať dopoludnia 
od 10. hodiny do 12. hodiny a popolud-
ní od 17. hodiny do 19. hodiny. „V týchto 
vybraných časoch sa môžu klienti ob-
rátiť na konzultantov finančnej správy, 
ktorí im pomôžu s vyplnením daňové-
ho priznania v prípade fyzickej osoby 
typu A, ako aj s daňovým priznaním 
typu B v prípade príjmov zo zamest-
nania alebo prenájmu nehnuteľnosti, 
okrem prípadov, kedy nehnuteľnosť 
prenajímajú v rámci podnikania,“ in-
formuje Finančná správa SR.

Všetko je na portáli finančnej správy
Prístup k online poradni je jedno-

duchý, dostupný je na portáli finanč-
nej správy v časti Kontakty. „Potrebné 
je len kliknúť na kolónku Live Chat a 
vybrať si kolónku daňového priznania 
typu A alebo B. Následne bude klient 
presmerovaný na konzultanta, ktorý sa 
mu bude venovať,“ popisuje inštitúcia. 

Finančná správa verí, že aj týmto spô-
sobom výrazne prispeje k uľahčeniu 
plnenia daňových povinností.

Okrem online poradne môžu klienti 
využiť aj zvyšné kanály call centra, a 
teda s konzultantmi sa spojiť telefo-
nicky na čísle 048/43 17 222, voľba č.3 
alebo mailom prostredníctvom apli-
kácie Live Agent, dostupnej na portáli 
finančnej správy.

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za rok 2022 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú ko-
munikáciu s finančnou správou, ktorá 
od polovice februára umožňuje platbu 
daní už aj platobnou kartou.

Využiť môžete 
online daňovú poradňu

» ren 
zdroj foto Firmbee pixabay
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CHCEŠ JA VZV?
PREUKAZ DOSTANEŠ ZADARMO

TRNAVSKÁ AUTOMOBILKA

zda 33
Základná mzda 930 € brutto + osobné hodnotenie + VZV prémia
+ nočné príplatky a kompetenčný príplatok (po zaškolení).

Mimoriadne bonusy
• Nástupný bonus 600 €
• Podiel na zisku
• 13.plat 2x ročne
• A ďalšie benefity

0850 500 005

nabor@stellantis.com
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 Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

 Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
 Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 

triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach
www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

100% ŠŤAVA
Z ARÓNIE

Ponúkame výrobky 
z arónie bez konzervantov

0918 277 569     
info@aroniazpajera.sk
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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