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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 000 domácností 

PRIEVIDZSKO
č. 23 / 7. jún 2019 / 23. ROčnÍK
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PALIVOVÉ DREVO 
  

 

 

T: 0907 429 904

MÄKKÉ - suché
MIX - tvrdé, mäkké listnaté

(lipa,jaseň,hrab)

VÝPREDAJ 250€/7prmsVÝPREDAJ 250€/7prms
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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 zatepľovanie plochých striech 
 viac ako 20 ročné skúsenosti
 zrealizovaných viac 

   ako 500 000 m2 striech
www.plochastrecha.eu

0905 807 194

izolácie plochých striech
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redakčné slovo / právnik radí, reality

Každý týždeň: v Prievidzi, Bojni-
ciach, Handlovej a Novákoch

+ v párnom týždni navyše: Bys-
tričany, Čereňany, Diviacka N.V., 
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, 
Dubnica, Horná Ves, H. Veste-
nice, Kamenec p/V, Kocúrany, 
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, 
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nit-
rica, Opatovce, Oslany, Radobica, 
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce 
a Zemianske Kostoľany 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chreno-
vec-Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, 
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery 
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a 
V.Lehôtka

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)

REALITY

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Prenajmem byt čiast. zariadený ul. Clementisa 
pri LPG - NOVOSTAVBA. Plocha 100m2 + 30m2 terasa.

Cena 600€ + energie T: 0903 538 570

Otázka: Dobrý deň, dedičské konanie po 
nebohom otcovi bolo právoplatne skončené, 
kde sme štyria súrodenci zdedili dom v hod-
note cca 6.000 €. Dedičstvo sme prijali, preto-
že majetok mal len tieto aktíva a žiadne pasí-
va.  Cca po roku aj niečo sa však ozval veriteľ 
s pohľadávkou vo výške 4.000 €.  Sme ako 
dedičia povinní túto pohľadávku prijať auto-
maticky? Prebehne opätovne dedičské kona-
nie aj s touto pohľadávkou? Alebo si veriteľ 
musí uplatniť pohľadávku na súde žalobou?       

Odpoveď: Dobrý deň, podľa ust. § 470 
Obč. zákonníka platí, že „dedič zodpovedá do 
výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené 
s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli 
poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady 
poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva 
nadobudli, k celému dedičstvu.“ Podľa § 211 Civilného mimosporo-
vého poriadku platí, že: „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, 
ktorým sa konanie o dedičstve skončilo ďalší poručiteľov majetok, 
prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné 
konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné ko-
nanie o dedičstve sa nevykoná.“ V otázke neuvádzate, či notár v de-
dičskom konaní urobil tzv. konvokáciu, teda či počas dedič. konania 
vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedič-
ského konania. Zrejme to neurobil a Vy ako dedičia ste o dlhu ani ne-
vedeli. Neuvádzate bližšie o aký dlh sa jedná, voči komu, teda komu 
by ste mali finančné prostriedky uhradiť a kedy vznikol dlh. Odporú-
čam Vám navštíviť advokáta, ktorý Vám v tejto veci bližšie poradí. 

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
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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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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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STAVBA
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Predám 
pozemok 

ul. Riečna 1 200m2 
95 000€.

T: 0903 538 570
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

13
119

02
52

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9 a zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová.

Termín predkladania súťažných návrhov 3.6.2019 - 17.6.2019 (15,00 hod.).
Predmet súťaže:
Pozemok:   parcela C-KN č. 379/10 – zastavaná plocha o výmere 109 m2

Ťarchy:  Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  2.460,00€ 

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na 
www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046/519 25 21.
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 Prievidza centrum - Pribinovo námestie 2,  tel. 0905 471 989

Obchodné priestory na prenájom - prízemie
Kancelárske priestory  na prenájom - 1. posch.

Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226

e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

prevádzka:
košovská cesta 28, bývalý areál prima Zdroj

971 01 prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, 
na úradnej tabuli a webovej stránke TSK 

a na telefónnom čísle 046/512 19 35. 13
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 18 m2.

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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5,995,99
-25%

DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

1 cent

VEĽKÁ JARNÁ AKCIAVEĽKÁ JARNÁ AKCIA

Ku vybraným dekorom 
            podložka a lišta len za

Ku vybraným dekorom 

            podložka a lišta len za
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ROZVOZ a PREDAJ 
UHLIA, BRIKIET a DREVENÝCH PELETIEK

Super cena
Nitrianske Pravno    T: 0949 898 042
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ. 
T: 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám 3izb byt v 
Necpaloch RK nevolať! T: 
+421 904 857 296

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu 
1 izb. byt zariadený - cena 
200 eur za osobu aj s 
energ. tel. 0944 589 022

domy/predaj 5
» Predám starší RD v širšom 
centre PRIEVIDZE 5+1, 11á po-
zemok, všetky IS cena 130 
000 €. Tel. 0903 987 831

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim garsónku alebo 1 
izb.byt v PD. Aj pôvodnom 
stave. Ponúknite. RK Ne-
volať! T: 0918 546 386
» Kúpim 2 -3 izb. byt v Prie-
vidzi. Ponúknite. RK Nevo-
lať! T: 0905 180 640
» Kúpim 1izb. byt v PD nie 
som RK T: 0904 531 613

stavba 8
» Kúpim haki lešenie 0908 
532 682
» Čistenie hrobov a ob-
nova písma, serióznosť, 
korektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521

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    

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 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, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

Niečo tu nesedí

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slovensko plné 
kresťanov, ale kres-
ťanské strany volí 
len zanedbateľný 
zlomok ľudí. Evi-
dentne preto, lebo 
si kresťanské strany 

za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej 
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko 
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100 
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťan-
skú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej 
nevolí stranu žiadnu.

Tridsať rokov kresťanské strany ro-
bili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá 
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za 
vrchol svojej akože kresťanskej politiky 
považovali predloženie zákona o zákaze 
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie 
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o po-
moci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej 
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje 
dieťa, si uživiť netrúfli.

Rozhodli sme sa preto založiť „OD-
VÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“, 
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a 
ani iných kresťanských strán. Práve nao-
pak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, kto-
rí tieto strany voliť nedokážu.

ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kres-
ťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa 

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťan-
mi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani 
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach. 
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadra-
denosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa 
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu 
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rov-
nako záleží na katolíkovi, protestantovi či 
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných, 
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a sil-
ní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem 
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menej-
cennou rodinou slobodná či rozvedená 
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanje-
lium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.

Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní 
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomô-
žu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú 
zmenu. My robíme pre 
to gesto, aké nemá na 
Slovensku obdobu - 
dávame obyčajným 
kresťanom k dispo-
zícii polovičku miest 
na našej kandidátke 
a polovičku všetkých 
peňazí. Jednoducho 
ODVÁŽNE myslíme 
VÁŽNE.
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Akcia pla od1. do 30. jna 2019 , alebo do vypredania zsob! 
O podrobnostiach sa informujte v našich predajniach a na webovej strnke!
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

30g 

ARTERIN 60ks - Výživový doplnok tablety z 
prášku z fermentovanej kvasinkou Monascus purpureus. 
Arterin® obsahuje monacolin K z červenej fermentovanej 
ryže, ktorý prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
cholesterolu v krvi. Priaznivý účinok sa dosiahne pri 
dennom príjme 10 mg monacolinu K z potravín z červenej 
fermentovanej ryže.

Klorane cestovný 
balíček - chinínový 
šampón 100ml, 75ml 
sprchový gél HIBISCUS a 75ml 
telové mlieko HIBISCUS

Avene 
Termálna 
voda 1+1 - 
upokojuje 
podráždenie a 
začervenanie, 
fixuje make-up

VICHY letné 
taštičky 
za výhodnú 
cenu - SLOW AGE, 
LIFTACTIV 
NEOVADIOL 
- micelárna voda 
30ml, termálna 
voda 50ml, Mineral 89 
Hyaluron Booster 
10ml, krém 15ml 

Široký vyber 
ortopedickej obuvi

BIODERMA 
PHOTODERM 
- 4€ na 
jednotlivé 
opaľovacie 
prípravky

8,24€

Fenistil gel - na kožné alergie 
a rôzne druhy svrbenia

9,90€
13,86€

6,41€
6,75€

50g 9,29€
9,78€

8,20€

6,10€
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» 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 tla-
kovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
»HĽADÁM DO PODNÁJMU 
1izbu za pomoc, babka s 
vnúčatkom T: 0944 501 
944
» Kúpim jelenie, danielie 
parohy a trofeje T: 0904 
134 080
» Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA. 0907166 
358

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako mu-
rár maliar strážnik 0949 
812 164

zoznamka 16
» Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. T: 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

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 prija-
tie 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

slovenský výrobca
možnosť zakúpenia
len vrchného dielu

KLOBÚKY
Sídlisko Mládeže 

za Okresným úradom
práce ponúka

PLAVKY
veľkosť košíka B-G

T: 0907 975 776

letný
sortiment textilu
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Ing. Romanom Miklíkom

 Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí sa prišli navždy rozlúčiť s 

našim milovaným zosnulým

z Prievidze, 
ktorý nás náhle a nečakane opustil dňa 27.5. 2019 vo veku 52 rokov. 

   Za slová útechy a kvetinové dary ďakuje a s láskou spomína celá smútiaca rodina. 

72
119
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Stanislav Mikuš

„Lásku mal na perách, dobrotu v srdci ...“

Už tu veľmi dlho nie si, ale chýbaš stále viac. 
Nezažil si s nami všetko, čo si zažiť mal.

 Dňa 5. júna 2019 uplynulo dlhých 
20 rokov, čo nám chýba náš drahý manžel, 

ocko a starký

 z Cígľa, ktorý nás opustil vo veku 57 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 

   S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 

72
119

01
54

72
119

01
58

Dňa 5.6.2019 uplynul smutný rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 

starký a prastarký

 
S láskou spomínajú deti s rodinami. 

Mária Minichová, rod. Píšová.

Lukáč Minich

a dňa 19.6. 2019 uplynie 7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, starká a prastarká

pán Michal Struhár

Dňa 31.5. 2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 

dedko a švagor

S láskou spomína smútiaca rodina.
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Nemusíte nikam chodiť, my Vás radi navštívime osobne, stačí zavolať T: 0917 740 063, 0908 869 969
 Ak práve rozmýšľate nad predajom Vašej nehnuteľnosti, neváhajte sa ozvať. 

Zabezpečíme Vám celý servis: nájdeme záujemcu, vypracujeme zmluvy, zabezpečíme 
znalecký posudok, prepis energií, plynu a úkony na katastri.

Vaše nehnuteľnosti budú inzerované v pravidelných spotoch Beta Rádia 
- našim klientom túto službu hradí realitná kancelária.

AKTUÁLNA PONUKA:
BYTY na predaj:
- 4 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Prievidza, sídlisko Necpaly
- 3 izbový byt - čiastočne zrekonštruovaný - Prievidza, sídlisko Necpaly
- 2,5 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Žiar nad Hronom
- 1 izbový byt - pôvodný stav - Handlová
- 2 izbový byt - kompletná rekonštrukcia - Handlová
- 3 izbový byt - zrekonštruovaný - Žiar nad Hronom

DOMY na predaj:
- 4 izbový RD - momentálne v rekonštrukcii - Handlová, časť Horný koniec
- 4 izbový RD - čiastočná rekonštrukcia - Handlová, časť Nová Lehota
- 3 izbový RD - pôvodný stav - Nováky
- 4 izbový RD - zrekonštruovaný - Kamenec pod Vtáčnikom
- 4 izbový RD - pôvodný stav - Kamenec pod Vtáčnikom
- 2 izbový RD s prístavbou - pôvodný stav  - Valaská Belá

POZEMKY na predaj:
- pozemok na výstavbu RD - obec Lazany, Valaská Belá, Liešťany, Kľačno,Čavoj, Nováky
- pozemky v rekreačnej oblasti - Nitrianske Rudno
- 340 m2 záhrada - Handlová, Osada nad kúpaliskom
- 391 m2 záhrada - obec Kľačno

PRENÁJOM
- 17m2 - komerčný priestor - Nováky
- 1 izbový byt - kompletná rekonštrukcia Handlová
- 2 izbový byt - kompletná rekonštrukcia Handlová
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Nádražná 79/28
Nitrianske Pravno

(areál výrobného závodu TONDACH)

0905 547 091

Nádražná 79/28
Nitrianske Pravno

(areál výrobného závodu TONDACH)

0905 547 091
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
20 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

15.6. 2019 a potom každú druhú sobotu
pred Kolibou PACHO 9:00 - 10:00 hod.

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

7
6
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

7
5
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Prijmeme zamestnanca na pozíciu  
OPERÁTOR

Typ pracovného úväzku: plný úväzok
Práca na 3 zmeny: 7,5 hod.
Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v trojzmennej 
prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových 
výrobkov.
Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodné aj pre absolventov
Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza
Požadujeme: ochotu pracovať
Nástup: dohodou
Mzda: 520€, max. 30% prémie

Kontakt: 0905 583 798, mokra@jpplast.eu

Platové podmienky: 
840€/brutto + diéty, prípadné mesačné odmeny

72
119
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prax v zákazkovej výrobe nábytku výhodou
nástup možný ihneď
vodičský preukaz skupiny B
pracovný úväzok na pracovnú zmluvu
mzda - 4,50€ - 7,00€ / hod. + odmeny 
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Mesto Bojnice hľadá záujemcov 
o prácu opatrovateľ /ka/ obyvateľov 

mesta v ich domácnosti. 
Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať minimálne 

kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie 
bez maturity a kurz opatrovateľskej služby 

v rozsahu min. 220 hodín alebo byť absolventom 
strednej zdravotníckej školy. Možnosť pracovať 

na plný pracovný úväzok (v rozsahu 37,5 hod./týž-
denne), príp. na skrátený pracovný úväzok. 

Plat (brutto) 612,50 Eur (plný pracovný úväzok). 
Termín nástupu dohodou. 

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na Mestskom 
úrade v Bojniciach, kancelária č. 4 (p. Vidová, tel.: 

046/512 16 09), alebo môžu zaslať žiadosť na adre-
su: Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice.

SLUŽBY
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Prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. je univerzitný profesor. Popred-
ný odborník, inovátor a vizionár v 
oblasti informačnej vedy. Je rešpek-
tovaný v domácom i medzinárodnom 
meradle. Expert Európskej komisie 
pre oblasť digital humanities. Ako 
slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Usiluje o napredovanie 
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa naj-
vyspelejším krajinám Európy. 

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je 
to oxymoron? Protirečenie?

Tak, ako je protirečením výraz 
zdravý nemocný, tak pre väčšinu na-
šich politikov sedí oxymoron bohatý 
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí 
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry 
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň 
umelcov. Pritom na kultúru a kul-
túrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna 
vláda doteraz nepovažovala kultúru 
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie-
va boľševický koncept o základni a 
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda 
plné bachory a potom zábava. Za tú 
zábavu považujú naši politici akurát 
pretŕčanie sa na folklórnych festiva-
loch, vernisážach a v Smotánke. Za 
tridsať rokov, napriek politikom, nie 
ich zásluhou, a mimo dosahu politi-
kov, u nás predsa len zapustila kore-
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí 
to o sile slobodného tvorivého ducha 
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo 

štát a politici nemajú vplyv. Politici 
cez našich ľudí znefunkčnili štátne 
kultúrne inštitúcie. 

Je na Slovensku ešte možná ná-
prava po rokoch hrubej devastá-
cie základných civilizačných no-
riem a hodnôt?

Hviezdoslav v sa v jednej básni 
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok, 
zosurovenie, zdivočenie mravov? 
Ak na rovinu, tak poviem, že poli-
tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí 
si osedlali demokraciu kadejakými 
prívlastkami a ochromili nás cen-
tralizáciou. Po roku 1989 som si na-
ivne myslel, že už bude len lepšie. 
Že múdri demokratickí politici sa 
o všetko postarajú, že bude dobre. 
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa 
nechali učičíkať, uspať. Znehybne-
li sme a prenechali sme iniciatívu 
nehodným chytrákom, egoistom a 
politickým gaunerom, ktorí rátajú s 
našou pasivitou, ľahostajnosťou, ne-
záujmom. Ktorí si našu slušnosť vy-
svetľujú ako slabosť. Ale 
to je omyl. Potrebujeme 
reset a reštart. Potrebu-
jeme decentralizáciu.
Dokončenie 
rozhovoru 
o týždeň
ib

Potrebujeme reset a reštart I.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

- 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 ...

 

PRIEVIDZSKO

SLUŽBY
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 522,90 EUR

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče

skladom, ihneď
k odberu

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

PODLAHY

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk

Handlová  0903 535 309   Zemianske Kostoľany    0903 546 644
Prievidza 0911 570 047 

www.facebook.com/
Prievidzskosk
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Trhoviská sú stále obľúbeným miestom nákupov mnohých ľudí aj 
napriek popularite nákupov v nákupných strediskách a supermarke-
toch. Najčerstvejšie ovocie a zeleninu však stále nájdete práve na tr-
hoviskách. V meste Prievidza ich máme dve. Nakúpte si na nich aj vy.

V centre Prievidze je Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici so vstupom aj z 
Námestia slobody. Na sídlisku Píly je Trhovisko na Trhovej ulici. Predajný 
a prevádzkový čas trhovísk od pondelka do piatka je od 6:00 do 18.00. V 
soboty je prevádzkový čas trhovísk od 6:00 do 14:00. 

„Sortiment na trhoviskách je bohatý. V tomto období ponúkajú predaj-
covia napríklad čerstvú zeleninu, ovocie, ale aj priesady kvetov a ďalších 
plodín,“ hovorí primátorka Prievidze, Katarína Macháčková. „Mesto do 
prevádzky trhovísk investuje značné finančné prostriedky, preto by sme 
boli radi, aby táto možnosť bola čo najviac využitá. Pozývam všetkých na 
nákup čerstvých potravín aj na naše trhoviská,“ dodáva.

Nakúpte si čerstvé potraviny na trhoviskách

Technické služby začali s kvetinovou výsadbou. V tomto roku budú 
vysadené predovšetkým letničky, ale aj obľúbené lúčne kvety.

Pracovníci Technických služieb vysádzajú kvety  v závesných kvetiná-
čoch, ktoré sú umiestnené na Námestí slobody a v stredovom páse na ul. M. 
R. Štefánika. Výsadba kvetín bude realizovaná aj do kvetinových pyramíd, 
ktorých bude v tejto sezóne celkovo desať kusov. 

Ako uviedla Silvia Masariková z Technických služieb, „kvetinové pyra-
mídy budú umiestnené na  Námestí slobody, sídliskách Necpaly, Kopani-
ce, a na ul. M.R. Štefánika či Kláštornej ulici. Tento rok sme stavili viac 

na klasiku a základ budú tvoriť predovšetkým tirolské muškáty, ktoré sú 
nenáročné, tvoria bohaté previsy a dobre znášajú aj veľmi teplé počasie. 
Doplnené budú tradičnými letničkami ako sú surfínie, sanvitálie, brachy-
kome, plektrantusy, bakopy a lobélie.“ 

Neodmysliteľnou súčasťou letničkovej výsadby sú aj vysiate lúčne kvety, 
ktoré sa tešia čoraz väčšej obľube.  Tento rok budú lúčne kvety  vysiate 
na  Námestí slobody, ul. M.R. Štefánika, v Necpaloch, Kopaniciach, ale aj 
v ostrovčekoch na Bojnickej ceste a na ul. Ľ. Ondrejova.  Technické služby 
majú v pláne vysiať 8 kg zmesí lúčnych semien a vysadiť približne 5000 ks 
letničiek. 

Kvetinová výzdoba aj v tomto roku

Sortiment obsahuje aj rôzne kvety

Na tržnici nájdete zdravé potraviny od lokálnych pestovateľov
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prievidzsko@regionpress.sk
0905 719 148, 0915 780 751

PRE PERSONÁLNU INZERCIU KONTAKTUJTE REDAKCIU
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Náplň práce pre palič - zvárač:
 pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
 zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Náplň práce pre lakovač - otryskávač: 
 povrchová úprava kovov otryskávaním a striekaním, 

    tmelenie a brúsenie
 zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných vagónov

Požiadavky na palič - zvárač:
 zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1
 prax v odbore aspoň 6 mesiacov

Požiadavky na lakovač - otryskávač: 
 prax v odbore aspoň 3 mesiace

Zamestnanecké výhody a benefity:
 nástupná tarifná mzda od 730 EUR (možnosť zvýšenia mzdy po  

    3-mesačnej skúšobnej dobe)
 stabilná práca
 mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
 kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
 príplatky za poobednú zmenu
 príplatky za prácu v sťaženom prostredí od 0,60 EUR/hod.
 stravné lístky v hodnote 4,20 EUR, každý tretí mesiac 4,50 EUR 

    (doplatky zo sociálneho fondu)
 príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti  posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 971 01

Prievidza. Kontaktná osoba:  Katarína Kollárová, tel.č.: 0902 487 046

 

Prijmeme do pracovného pomeru
palič - zvárač

lakovač - otryskávač
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TU MOHOL BYŤ VÁŠ PERSONÁLNY INZERÁT
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148
0915 780 751
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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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 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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