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Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

MALACKY, KOZIA 46/B

0917 568 470

Po - Pia
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 13.00

ROZVOZ
ZDARMA!
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD
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ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky
MUDr. Ingrid Kriváòová

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy

•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia

•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov
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• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV
PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY

• KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY
• POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY
• POMÔCKY NA MODELOVANIE
• FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE
• FARBY A CUKROVÉ DEKORÁCIE

INTERNETOVÝ OBCHOD

Možnosť osobného odberu:
Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779 
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

10
-0

02
0

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC10
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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MOBILNÁ PEDIKÚRA

Miriam, tel.: 0915 677 453

v pohodlí Vášho domova
aj diabetické

a mykotické nohy
Malacky:

od 12 €
Okolie

do 25 km:
od 14 €
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MALACKO

Ing. Igor Abel   0905 387 063
Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Akčná ponuka 
platná od 9. 10. do 12. 11. 2019

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

unikátny výrobník
sútených nápojov
DRINKMATE

ušetríte
11,49 €

ZADARMO
k výrobníku fľaša 0,6 l

AQUADREAM DRINKMATE
v hodnote 6,49 €

49,9949,99

hrniec
s pokrievkou

kanvica
na mlieko

hrnček miska

džbánčajník
s píšťalkou

hrnček
sklo

príbor (3 ks)predstieranie

jedálenská
3-dielna sada

od 9,49od 9,49
od 11,99

12,9912,99
15,99

5,595,59
7,09

1,091,09
1,59

7,497,49
11,49

1,291,29
1,99

22,4922,49
27,49

14,9914,99
19,49

4,494,49
6,09

6,596,59
8,59
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Zakladáte SRO? Hľadáte spoľahlivú účtovnú
�rmu? Profesionálne a ochotne Vám pomôžeme.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO • DANE
PERSONALISTIKA • MZDY

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kancelária - Malacky / tel.: 0905 556 681
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
OKTÓBER

krátka
dodacia lehota
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Dňa 6. 10. 2019 si pripomenieme
2. smutné výročie, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedo

MILAN RYBÁR z Malaciek.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 
nič už nie je také ako predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas,
mal si rád život, my Teba a Ty nás.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia, vnuk a ostatná rodina.
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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KAMENÁRSTVO CH&B

0902 576 007

» nové pomníky žula a mramor
» rekoštrukcie starých hrobov
    a strojové brúsenie
» betónovanie základov

Kamenárstvo s 20-roč. praxou
ponúka všetky druhy prác.

r TERAZ
ZĽAVY

AŽ DO 

40%
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie

Záruka
15 rokov

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

JARNÉ ZĽAVY FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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ZÁPASY SLOVENSKÝCH TÍMOV

sobota 12.10.

SEMIFINÁLE
nedeľa 13.10.

FINÁLE
Vstupné: 3 € / na celý deň

Deti do 10 rokov zdarma

09.10. o 19:00 h: AS TRENČÍN – SZPK Komarom (HUN)

10.10. o 16:00 h: Greåker IBK (NOR) – AS TRENČÍN

10.10. o 19:00 h: TSUNAMI ZÁHORSKÁ BYSTRICA – Phoenix Fireball (HUN)

11.10. o 19:00 h: MFBC Leipzig (GER)– TSUNAMI ZÁHORSKÁ BYSTRICA

09.10. o 16:00 h: Olimpia Osowa Gdansk (POL) – MKŠS FBK KYSUCKÉ N. MESTO

11.10. o 16:00 h: MKŠS FBK KYSUCKÉ N. MESTO – CDE El Valle (ESP)

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Kto ho po-
znal, spome-
nie si, kto ho 
mal rád, ne-
zabudne. Ži-
ješ v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali. 8. 10. 
si pripomenieme 16. výro-
čie úmrtia Jozefa Báchora. 
S láskou a úctou spomína 
manželka, deti s rodinami a 
ostatná rodina.

Odišiel si 
tíško ako od-
chádza deň a 
v našich srd-
ciach zostáva 
s p o m i e n k a 
len. 8. októbra si pripomí-
name 10. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, 
otca a deda Jána Zajaca z 
Malaciek. S láskou spomí-
najú manželka, dcéry a syn 
s rodinami. 

Čas plynie, 
smútok zo-
stáva, tá 
strata v srdci 
bolieť nepre-
stáva ... Dňa 
11.10. 2019 si pripomíname 
2. výročie úmrtia Eduar-
da Pavlíka z Malaciek. S 
láskou a úctou spomínajú 
manželka a synovia s ro-
dinami. 

S láskou na rodičov Hele-
nu a Martina Kopiarových 
zo Závodu spomína dcéra 
Marta a Elena s rodinou.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám VW Fox rok vý-
roby 2006, STK 05/2020, 
68 tis km, cena 1800 €.Tel. 
0915164194
» Predám elektrický skúter 
Alfa Centauri Model TC-016, 
max nosnosť 120 kg, max 
dojazd 50 km, max rých-
losť 40 km/h, nové batérie, 
nová nabíjačka, technický 
list k dispozícii, cena 1000 
€.Tel. 0903431134

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

KLIMATIZÁCIA

www.klimatizacia.info

399399
EUR / s DPH
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

Nie pod Babiou horou, 
ale pod Babou horou.

Nie pôstiť sa (v pôstnom 
období), ale postiť sa.

Slovenčina naša
16
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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Obec Jakubov zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Gajdárom v zmysle 
§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 281 až § 288  nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení  neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom 

obce č.2/2012  týmto:
OZNAMUJE ZÁMER, SPÔSOB PREDAJA

MAJETKU OBCE JAKUBOV OBCHODNOU
VEREJNOU SÚŤAŽOU A PODMIENKY

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I. ZÁMER PREDAJA
Predaj majetku obce Jakubov – pozostávajúci z predaja pozemkov  v 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže zverejnených na webovej 
stránke obce Jakubov http://www.jakubov.sk/, 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU PREDAJA
• parcela registra „C“, toho času evidovaná na katastrálnej mape, vedená 
na LV č. 650, parcelné číslo 72/1, o výmere 509 m2, druh pozemku: 
záhrady;
• parcela registra „C“, toho času evidovaná na katastrálnej mape, vedená 
na LV č. 650, parcelné číslo 72/2, o výmere 417 m2, druh pozemku: 
záhrady;
• parcela registra „C“, toho času evidovaná na katastrálnej mape, vedená 
na LV č. 2712, parcelné číslo 24/1, o výmere 3096 m2, druh pozemku: 
trvalý trávnatý porast;
II. SPÔSOB PREDAJA
Spôsob predaja majetku obce Jakubov - pozemkov obchodnou verejnou 
súťažou v zmysle v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe uzn. OZ č. 
7/2019 zo dňa 14.1.2019. a vyhlásenie a súťažné podmienky obchodnej 
verejnej súťaže schválené uzn. OZ č. 42/2019 zo dňa 24.9.2019.
III. ZVEREJNENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke 
obce Jakubov:  http://www.jakubov.sk/  
IV. LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV V OBCHODNEJ VEREJNEJ 
SÚŤAŽI
Záujemca môže v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže podávať 
návrhy v súťaži do 11. novembra 2019, do 12.00 hod.
VI. KONTAKT 
Martina Vaseková, ekonóm obce, tel. 034/77 46 241, e-mail: 
martina.vasekova@jakubov.sk
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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H-SHOP ODEVY BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

Najlepšie
slovenské
výrobky

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO

OBCHODNÉ CENTRUM
KLÁŠTORNÉ NÁM. 64

MALACKY
PO - PIA 9.00 - 18.00

SO 9.00 - 12.00

• Top-filé 4,79 €
• Losos 8,50 €
• Hovädzie držky 3,19 €
• Kačacie stehná 6,60 €
• Konská saláma 4,45 €

• Vstavané skrine
• Kuchynské linky
• Sedačky na mieru
• Matrace Dormeo

Prijímame aj CALLIO
GASTRO a ostatné
stravné poukážky

zlato • striebro
brilian� • hodiny
krištál • porcelán

darčekové predme�
rubíny • zafíry

oprava striebra
a hodín

dámskej • pánskej
• detskej

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér

• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča • 
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)

Široký výber
spoločenských

dlhých 
a koktejlových

šiat

Široký
výber
zimnej obuvi

Široký výber
kahancov

čaje - bylinky
zdravé výrobky
prírodné silice

prírodná kozmetika
Ťuli a Ťuli
parfémy

0903 655 595

KLENOTY
H+H

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

0908 727 897

NÁBYTOK DESIGN
0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

KADERNÍCTVO
ADRIANA

JURKÁČKOVÁ
1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

VOŇAVÝ OBCHOD
IVETA KOVÁČOVÁ

- IVEKO

• PÁNSKE OBLEKY

• DETSKÉ OBLEKY
• DIEVČENSKÉ
   ŠATY

NÁBYTOK NA MIERU

• Chirurgická oceľ
• Swarovski crystals
• Liečivé kamene
• Nechtová kozmetika
• Príčesky a parochne
  a rôzne humorné
  darčeky

OBUV
1. poschodie

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ

MATERIÁL

50 – 70%
ZNAČKOVÝ TOVAR

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

1. p. oproti schodisku

Slovenské
obleky

1. poschodie• Kabá�
• Bundy
• Ša�
• Nohavice
• Topy

• Klobúky
• Čiapky

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
1. poschodie

36 – 50 m2
2. poschodie
250 m2

02/44450352, 44458864, 0905 255 922, 0905 586 429

109 – 139 €

1. poschodie

OZETA
NEO

obleky, saká, nohavice

AKCIA
VŠETKO

ZADARMO
2+1

Akcia sa vzťahuje na najlacnejšiu položku nákupu a
je možné ju využiť aj na už zľavnený tovar.
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» Kúpim šľapacie autíč-
ko aj vrak. Ponúknite. 
0944593999
» Predám CHEVROLET SPARK 
RV 12/2004 cena 4500 DO-
HODA 0944117861
» Kúpim dobrú Babetu, ale-
bo iba motor. 0948297878

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 2i byt v Sološnici, 
62 m2, zrekonštruovaný, 
+ balkón, + pivnica, cena 
76.900 €.Tel. 0907775922
» Predám 2-izb byt v Su-
chohrade.Tel. 0940950493
» Predám 2-izb byt v Ma-
lackách na sídlisku Juh, 
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, 
nová fasáda (zateplená 
bytovka). V blízkosti obcho-
dy, škôlka, pošta, zdravot-
né stredisko. Cena 75.000 
€, k dispozícii ihneď, s mož-
nosťou vybavenia hypote-
kárneho úveru. Nie som RK. 
Tel. 0948091425

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem zariadenú 1 
izbu v RD v Zohore, komfort.
Tel. 0903361804
» Prenajmem na bývanie 
širšie plochy podkrovie v 
dome centrum mesta Ma-
laciek, vhodný pre pár. od 
01.10.2019, zariadený, cena 
450€ s energiami/mes.Tel. 
0919033488
» Dám do prenájmu 1i 
domček vo Veľkých Le-
vároch, bez detí.Tel. 
0904454058

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 
pozemku 10,3 ára, cena do-
hodou.Tel. 0905438605
» Predám RD s dvomi byt. 
jednotkami, poz.570 m2, 4 
i byty, novostavba, holobyt, 
parkovisko, 145 000 za byt, 
Kostolište, Alej M.Benku, nie 
som RK, 0905854796

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Predám zrekonštruovanú 
2-podlažnú chatu s pozem-
kom 4á v Sološnici, cena 
25.000 €.Tel. 0907775922
» Kúpim starý dom so zá-
hradou či väčším dvorom. 
RK nevolať.Tel. 0949375038
» Kúpim starý dom so zá-
hradou či väčším dvorom. 
RK nevolať. 0949375038

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

16
-0

00
2

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OKTÓBER
výnimoèné
dodatkové

z¾avy

Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša

15
-0

07
1

Navštívte našu predajňu:

MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek

0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

Po – Pia: 7:30 – 18:00, So: 7:30 – 13.00

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

10. – 11. 10. 2019
PREDVÁDZANIE NÁRADIA

LOSOVANIE O HODNOTNÉ CENY
Za každých 20 € nákupu

výrobkov DeWALT lístok do tomboly

DCD708

2x 18V
1,5 Ah 169,00

199,95

ŠPECIÁLNA CENA

D25133

800 W
2,6 J 139,00

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

900 W
125 mm

E4157

59,00
79,95

ŠPECIÁLNA CENAm 59
7

ŠPECIÁLNA

18V
Ah

ŠPECIÁLNE CENY PLATIA
LEN POČAS PREDVÁDZANIA
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Stalo sa nepísaným pravidlom, že 
hneď po odkúpení bytu do osob-
ného vlastníctva prichádza aj všet-
ko, spojené s jeho rekonštrukciou. 
Vlastník si často všetky práce musí 
urobiť sám. 

Nie všetci vlastníci bytov však po-
znajú aj právne podmienky stavebných 
úprav v byte a často ich robia bez komu-
nikácie so správcom domu alebo spolo-
čenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení 
na stavebnom úrade ani nehovoriac.

Vlastník si po odkúpení bytu zväč-
ša myslí, že si vo vlastnom byte môže 
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak. 
Je potrebné si uvedomiť, že byt je sú-
časťou bytového domu, konštrukč-
né prvky bytu sú konštrukčnými 
prvkami celého domu a naopak. To 
znamená, že zásah do konštrukčného 
prvku bytu má v menšom alebo väč-
šom rozsahu vplyv na všetky ostatné 
konštrukčné prvky v dome. Ústava 
Slovenskej republiky chráni majetko-
vé práva jednotlivca, avšak iba do tej 
miery, kým neohrozujú majetok iných 
občanov, čo je v bytovom dome celkom 
reálnym a častým úkazom. Vlastník 
bytu je podielovým spoluvlastníkom 

spoločných častí a zariadení domu, prí-
slušenstva, zastavaného a priľahlého 
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a 
povinnosti ustanovené zákonom. 

Povinnosti vlastníka 
k stavebnému úradu

Vlastník bytu, ktorý pripravuje ob-
novu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek 
stavebné úpravy v byte, si musí byť 
vedomý toho, že niektoré zásahy je 
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a 
pri niektorých potrebuje požiadať sta-
vebný úrad o rozhodnutie o povolení 
stavebných úprav. Ak zasahuje do nos-
ných stavebných konštrukcií, potre-
buje aj posudok oprávneného statika. 
Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v 
pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a 
zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol 
prípadným problémom.

Ak vlastník bytu realizuje úpravy v 
byte, ktoré podliehajú ohlasovacej po-
vinnosti alebo stavebnému povoleniu, 
musí v prvom rade požiadať o vyjad-
renie k stavebným úpravám správcu 
domu alebo predsedu spoločenstva.

Pokračovanie nabudúce.

Začíname s rekonštrukciou bytu I.

» red
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO

w
w

w.
st
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

10
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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY

• sádrové
• vápenno-cementové

16
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11 0905 387 063

INZERCIA
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STAVBA 08

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty, 
cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» Predám 85m2 zámkovej 
dlažby pieskovej farby 1m2 
10euro. 0949432377

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne.Tel. 0919176233

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ovos v Lábe, 
cena 15 € / 100 kg.Tel. 
0908745587
» Zašlem na dobierku tuli-
pán, krokus, modrice a iné, 
cena 0,10 € / ks + poštovné.
Tel. 0090273066.4
» Darujem krásne troj-
farebné mačiatka.Tel. 
0944177497
» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov od 1-týž 
a staršie, živé na zabitie  
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg, M.Cauner, Kosto-
lište 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966
» Zo zdravotných dôvodov 
predám 1-ročnú a 2-ročnú 
kozu, 3-ročného capa.Tel. 
0903277666
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Predám drobné zemia-
ky za 12 €/q, pšenicu a 
jačmeň za 18 €/q, Láb.Tel. 
0918355461
» Predám pávy tel. 
0949225092

HOBBY A ŠPORT  11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758 

DEŤOM 12

» Predám kočík Jane troj-
kombinácia, farba hnedo-
-oranžová, málo použí-
vaný. Obsahuje športový 
kočík, vaničku a škrupinku 
vrátane bazy Isofix plus os-
tatné príslušenstvo. Cena 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie
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NOVÁ PREDAJŇA
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» drobné práce,
montáže

» obklady, dlažba
» plávajúce podlahy
» obložkové zárubne
» maľovanie

0948 447 013
16
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0907 721 667, Malacky

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

16
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Tenisky
znovu
skladom
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Deň  otvorených dverí
na Strednej odbornej škole 

vinársko - ovocinárskej v Modre
 15. 10. 2019 od 8oo do 18oo

4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch

n
o

v
in

k
a

���������� ���������������������������������
���������

Modra, Kostolná 3,  +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org, fb.com/svosmo.sk
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Nie 
navolili, ale zvolili. 

Slovenčina naša
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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150 €. Predám autosedač-
ku Romer Kidfix, cena 95 €. 
Predám autosedačku Ro-
mer Duo Plus, cena 95 €.Tel. 
0914105253

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám pračku Whirpo-
ol, hodiny kukučky, elek-
tromotor, náhradné diely 
Volga M21 a M24, stoličky 
pekné, kompresor, pred-
né + zadné čelo na Ladu, 
Jawa nádrž, ČZ nádrž, zn. 
lacno. Tel. 0903818122.Tel. 
0903818122

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, 
staré pohľadnice a knihy. 
0908707350

HĽADÁM PRÁCU  15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám práce murárske, 
maliarske, výkopové, izola-
térske, úprava terénu.Tel. 
0910301533
» Doučím a pripravím na vy-
učovanie ZŠ a konzultácie.
Tel. 0907126186
» Výuka AJ pre každého + 
doučím predmety ZŠ, SŠ.Tel. 
0949764183

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

15
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2Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

16
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Pomôžeme Vám
schudnúś

Chudnite pod
odborným

doh¾adom s 

Malacky:
budova APOLYS, Jánošíkova 4
Šaštín Stráže: Novoveská 941

0910 628 555, www.nutrifood.sk

NUTRI
FOOD PLAN

Pomô
sc

buudova AAP
Šaaštín SStrá

09100 628 55

F
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2 182 7,,()9

 ✆ 0902 182 789
VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe
☑  výrub - prierez rizikových stromov
☑  prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑  rezanie - strihanie živých plotov
☑  výchovný rez ovocných stromov
☑  štiepkovanie    ☑  odvoz odpadu 

51
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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AKCIA

× KURACIE PRSIA
   CHLADENÉ

× BRAVÈOVÉ
   PLIECKO

od utorka 8. 10. 2019

4,50 €

4,70 €

3,79 €

3,79 € OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

Predaj mäsa
a domácich výrobkov

41
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Poďakovanie
Ďakujeme týmto všetkým dobrým a ochotným 

ľuďom z celého Slovenska, ktorí darovali 2% z daní 
našej dcérke Adrianke Kovárovej z Plaveckého 
Štvrtka. Narodila sa ako dvojička a má DMO. Prí-
spevky z 2% dostáva Nadácia Adeli, ktorá prepláca 
rehabilitačný pobyt v Adeli Piešťany, kam Adrianka  
chodí na liečenie a rehabilitáciu. Štát neprispieva 
na liečbu chorých detí nič, preto aj týmto spôsobom 
získavame prostriedky na jej liečbu, aby napredo-
vala pomaly vpred a bojovala so svojou chorobou.

Ešte raz všetkým darcom ďakujú rodičia a starí 
rodičia Kovároví - Plavecký Štvrtok č. 300 a 194

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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akejkoľvek značky
so zárukou

Obhliadka zdarma
Montáž štandard 150 €

NAJLEPŠIA CENA
NA TRHU
Volajte

0915 818 784 (Tomáš)
0911 439 620

PREDAJ
MONTÁŽ • SERVIS
KLIMATIZÁCIE



MA19-40 strana - 11

SLUŽBY, BÝVANIEMALACKO
11

15
-0

00
1

MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

jesenné
novinky

51
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CRH Betonáreň Stupava

Výroba, doprava a čerpanie  
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

CRH (Slovensko) a.s., Cementárska 15, Stupava
www.crhslovakia.com
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

68
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Nie padať do kolien, 
ale padať na kolená.

Nie napomáhať rozvoju, 
ale napomáhať rozvoj.

Slovenčina naša
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA
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Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Malacky
vás pozýva na

Miesto:
AREÁL LETNÉHO KÚPALISKA v Malackách
Výstava bude otvorená:
• piatok 11. 10. 2019 o 8:00 – 18:00 h
• sobota 12. 10. 2019 o 8:00 – 18:00 h
• nedeľa 13. 10. 2019 o 8:00 – 14:00 h
Tombola • Občerstvenie • Predaj vystavovaných zvierat

XXIII. OKRESNÚ VÝSTAVU
DROBNÝCH ZVIERAT
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Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Nie rada 
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

Slovenčina naša
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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Myslíte si, že vyzerá úžasne?
Počkajte, až si nasadnete.

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016  
nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu  
vozidiel KIA na Slovensku!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO2. 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, 
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci 
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou 
rozhovoru pre vašich priateľov.

15
-0

00
3

16
-0

24
2

3

                               

VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus16
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90, 
www.�controls.sk alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV ✆ 0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
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(prípadne doškolíme)
Miesto výkonu: Ikea Components Malacky

Platové podmienky: 6 €/hod. brutto, Termín nástupu: ihneď

OBSLUHA VZV - plyn
prijme pracovníka na dohodu o výkonaní práce

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:

turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489
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veľkoobchod-maloobchod
alko, nealko nápoje, tabakové

výrobky, cukrovinky,
doplnkový tovar

prijme
do pracovného pomeru

SKLADNÍKA
 0908 203 203

Mzda 624 € + odmeny
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 14.10. 2019

Plat: 4,- €/hodina
Kontakt:

0905 802 157
Pezinská Baba

Hľadáme
do nášho kolektívu 

    pomocnú

pracovnú silu
do kuchyne
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Spoločnosť zo TT
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Do stolárskej dielne
prijmem

STOLÁRA
Plat 600 €  brutto

+ variabilná zložka
0905 247 873
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Obec Suchohrad vyhlasuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších doplnkov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších doplnkov a uzn. č. 35/2019 
zo dňa 30.9.2019  voľbu na obsadenie funkcie:

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 
SUCHOHRAD

na funkčné obdobie od 01.12.2019 do 30.11.2025

Deň konania voľby vyhlasuje na 22. novembra 2019 
Pracovné podmienky: výkon práce bude v obci Suchohrad – pracovný 
úväzok 0,25
Kvali�kačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné 
vzdelanie 
Náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce 
Suchohrad:
• Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko  
– kontaktné údaje (mail, telefón)
• Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
• Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, 
členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
Súčasťou prihlášky sú:
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 
pracovnej pozície,
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke, alebo osobne na adresu:
Obec Suchohrad, Obecný úrad Suchohrad č. 140, 900 64 Suchohrad do 
23.10.2019 do 12,00 hod. s označením „Voľba HK neotvárať.“ 
Informácie na tel. č. 0902 965 902,  starosta@suchohrad.sk

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE  SUCHOHRAD
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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polohovateľné - sklopné
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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