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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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11,90 �
u� od 6,90 �
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Nadviažete presne tam, kde ste v
predchádzajúci týždeň skončili, potvr−

dila to znovu tá istá vytiahnutá karta ako
pred siedmimi dňami. Budete sa venovať ro−
dine a svojmu bývaniu. Chcete ho zveľadiť a do−
klepnúť k vašej spokojnosti. Puntičkárstvo vám
však zaberie veľa času a zároveň vás okradne aj
o dosť energie, pokúste sa s tým zabojovať,
nalinajkovanosť máte totiž len vo svojich
predstavách a hlave. Dokonalosť je veľmi
ťažké až nemožné docieliť natoľko, aby ste
boli úplne spokojní. Trochu viac pozornosti
a času venujte deťom, pokiaľ si to ešte vy−
žadujú a u ostatných to platí pri zanedbáva−
ní priateľov, ktorí dajú o sebe vedieť. 

Rybičky sa trochu viac zapotia,
nebudú vedieť, kam majú skôr skočiť. Čakaj−
te veľa pracovných povinností a dokonca
vám budú nejaké pridané aj navyše.
Neohŕňajte nosom a spravte to, v budúc−
nosti to vo vašej pracovnej pozícii a hlavne
u nadriadeného veľmi zaváži, doslovne si u
šéfovcov šplhnete. Popri práci sa snažte ne−
zanedbávať svoju rodinu a hlavne domáce
práce, čo by sa vám po najbližšie dni vypo−
mstilo na jednom celom dni, ktorý by ste ve−
novali „pulírovaniu“ a čisteniu. Buďte pri−
pravení na neočakávané návštevy.

U vášho znamenia sa nič nemení a
nadviažete na ten predchádzajúci týždeň.
Všetko sa vám bude motať okolo energií, si−
ly a slniečka ukrytého u niekoho hlboko v
podvedomí, u iných ukrytého na tvári vo for−
me krásneho úsmevu. Chcete veci posúvať,
meniť, rozpúšťať? Tak smelo do toho, máte
na to, aby ste to zvládli, ale musíte preto nie−
čo aj urobiť, tieto zmeny nespadnú samé z
neba práve v tej chvíli, keď po nich túžite.
Začnite s tým, že všetky emócie pustíte von
– plačte, kričte, tešte sa, tancujte.
Radikálnosť je pre baranov typická len po
tieto dni. Vychytajte jej hranice, inak sa vy−
skytne problém.  

Chýba vám opora a hlavne úprimné objatie
a povzbudenie. Budete sa cítiť emočne vy−
prahnutí, čo sa bude odzrkadľovať na tom,
že budete vyhľadávať bližší kontakt medzi
štyrmi očami. Potrebujete sa vyrozprávať a
počuť zopár milých a hrejivých slov.
Všeobecne vás potrápia vzťahy, do ktorých
sa prenesie nerozhodnosť a pochybnosti o
jeho sile, či stabilite. Všetko berte ako
skúšku, ale nevzdávajte sa a hlavne neko−
najte pod vplyvom daného, prevažne nega−
tívneho momentu. Pre odolnejších a citovo
stabilizovaných býkov platí vyhliadka na
krásny týždeň. 

Pod kontrolou majte poštu a to všet−
ky jej formy od schránky až po maily, dofrčí
k vám správa, ktorú by ste nemali prehliad−
nuť. Vaša hlava odmieta prijať určité skutoč−
nosti, ktoré sa k vám dostávajú sprostred−
kovane, či už vo forme priamych správ ale−
bo náznakov. Prekvapivé je, že sa môžu tý−
kať práve vašej osoby, ako aj samotného
správania – výčitky od priateľov, ktorých ste
svojou reakciou značne negatívne prekvapi−
li. Neprenášajte svoje vlastné problémy na i−
ných, radšej sa im postavte priamo a priate−

lia vám navyše ešte aj pomôžu. 

Pocity širokej škály sa u vás strie−
dajú rýchlejšie ako samotné počasie. Pocit
víťazstva a plnohodnotnosti strieda strach,
ľútosť až sebaobviňovanie. Áno, je to priro−
dzené, ale nie v takomto šialenom tempe.
Pribrzdite, inak sa stratíte v tom, kým v sku−
točnosti ste. Už nebudete vedieť udržať kon−
trolu. Naozaj ťažký týždeň a vy si to budete
naplno uvedomovať, napriek tomu sa vám
ťaží pokúsiť sa o zmenu tohto faktu. Keď sa
vám podarí dostať pod kontrolu, tak ste po
tieto dni za vodou. Ostatných pokojnejších
rakov vyvedú z miery domáce rodinné zále−
žitosti podkuté hustejšou atmosférou.
Zdravie – „ošemetnosti“ s existujúcimi zdra−

votnými problémami.

Týždeň fandí romantike a vyzýva−
vosti. Budú sa k vám valiť ponuky rôzneho
druhu od tých pracovných až po vzťahové,
kde sa vám začínajú veci poriadne meniť.
Nudy sa báť naozaj nemusíte, budete nápo−
mocní mnohým ľuďom, ale je tu jedno malé
„ale“ −  v tomto prípade sa týka prepojenia
na „medvedie“ služby, na čo si dávajte ob−
zvlášť „bacha“. Nejakú časť energie by ste si
vždy mali nechať v zásobe, pokiaľ ju nemá−
te, dočerpajte si ju v prírode alebo cez zvie−
raciu ríšu. Všetkých rodičov potrápia po−
tomkovia v prepojení na školu, či prácu.
Zdravie – problémy kožného charakteru (vy−
rážky, opary, zapálené kútiky pier).

Po tieto dni sa akosi zastabilizuje−
te a nič nečakané alebo zásadné sa konať
nebude. Budete analyzovať svoje hodnoty,
čiže dni budú zamerané na vnútorný, du−
chovný posun. Vymaníte sa zo všetkých ťaž−
ších vplyvov, ktoré vám robili starosti a to
od počasia cez rodinu až po pracovné zále−
žitosti. Dni prajú vyriešeniu a vybavovaniu
všetkých papierových záležitostí, ktoré sa
vliekli, alebo ktoré ste dlhodobejšie odkla−
dali. Pozor na nečakanú a hlavne zbytočnú
stratu peňazí (vytratenie z vrecka a peňaže−
niek), preto buďte sústredenejší. V zdravot−
nej oblasti vás potrápi zrak a s ním súvisia−
ce bolesti až tlaky hlavy.

Na veľa vecí sa budete pozerať zho−
ra, to vám síce pomôže odosobniť sa od
mnohých vecí a držať si určitý nadhľad, ale
nezabúdajte, že z väčšej výšky vidíte veci
rozmazane, skreslene alebo ich nevidíte vô−
bec. Rozhodnite sa, či vaša voľba padne
predsa len na nadhľad alebo budete v bez−
prostrednej blízkosti všetkého, čo sa týka
vás a vašich najbližších. Napriek tomu, že
bocian vyobrazený na karte stojí na dlhších
nohách, vie svoju hlavu, keď je to potrebné,
skloniť. Okrem tohto rozhodnutia vám prajú
hviezdy v oblasti plodnosti a to v súvislosti
s potomkami a aj úspechmi. 

Zabrzdite svoju márnotratnosť.
Chcete mať všetko a hneď a to aj za cenu,
že vám vo vrecku zostane pár centov. Nič
vás nezastaví vo vami zadefinovanom slov−
nom spojení „ doprajem si“. Okrem „rozha−
dzovania“ peňazí sa sústreďte na prácu, ten−
to týždeň je veľmi dôležitý na uskutočnenie
určitých a potrebných krokov. V domácom
prostredí sa zbavte všetkého starého a ne−
potrebného, brzdíte prúdenie energií, čo sa
odzrkadľuje na kvalite spánku. Nechajte od−
ísť staré veci na to, aby ste vytvorili priestor
pre nové. Vo voľnom čase sa venujte špor−
tu, ktorý sa postará o príliv energie, ktorú
budete potrebovať. Zdravie – striedmosť v
jedle – trávenie, cholesterol, cukor a pod.

Po tieto dni sa popasujete s pri−
spôsobivosťou a to na pracovisku. Dajte po−
zor, aby vám na hlavu nespadali termíny,
čísla, tabuľky… Okrem práce sa nič nezvy−
čajného neudeje, všetko pôjde ako po mas−
le a budete sa tešiť z každučkého slnečného
lúču. Jediné, čo vás potrápi, bude zdravotný
stav, oči a akási únava, padla by vám vhod
očista celého organizmu a to od hlavy až po
päty. Za dobré vám padne veľa čítať a vzde−
lávať sa, čo v budúcnosti určite zúročíte na
viacerých frontoch a nevyhovárajte sa na
nedostatok času alebo lenivosť. Inak sa vám
bude týždeň zdať nemastný, neslaný.
Obklopte sa zeleňou a kvetmi, ktoré vás
vždy potešia.

Budete prskať všade tam, kde sa ob−
javíte, pôjde vám všetko a všetci na nervy a
vy vlastne ani neviete prečo, možno z prin−
cípu? Ste unavení radami a návodmi na
správny život, ktoré sa na vás zo širokého aj
blízkeho okolia sypú. Máte pocit, že vám ne−
rozumejú a to v podstate spôsobí vaše do−
časné uzamknutie. K odomknutiu príde zno−
vu vďaka vám obzvlášť blízkej osobe, ktorá
vám predsa len porozumie. Vytesnite všetko
zlé a venujte sa len sebe a svojmu napredo−
vaniu, či už v práci, štúdiu, vo vašom obľú−
benom hobby, pokiaľ bude chuť a záujem,
tak aj s rodinkou. Čo sa týka zdravia, to bu−
de pokrivkávať a preto nepodceňujte nič, čo
sa vám nebude pozdávať.

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.



17 /  18. marec 2013

Wüstenrot, a.s., agentúrne riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky v Lučeneci.

Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 
zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail:  mpavlovova@wustenrot.sk 

Ako novinku ponúkame
SEMIAČKA ZELENINY 

RÔZNEHO DRUHU 
ZA VÝHODNÉ CENY

 v malospotrebiteľskom balení.

Ponúka na predaj osvedčené 
sadbové zemiaky, kvalitné trávnikové

zmesi rôzneho využitia, 
osivá obilnín, strukovín, slnečnice.

Všetko od slovenských výrobcov. 
Radi Vás uvítame v našej predajni 
v Po. − Pia. od 7.00 do 15.30 hod.

Inf. & 047/49 114 31, 0903 807 474,
e−mail: osivovk@osivo.sk 

OSIVO, a. s.,
Čistiaca stanica osív Malý Krtíš

MARCOVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupón vystrihnete, nalepíte
ho na hraciu kartu z minulého čísla a
na záver ju pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili
podmienku zaradenia do žrebovania o
odnotné vecné ceny.                        

VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ
KUPÓNKA

č.3

Tento mesiac hráte o hlavnú cenu 
− permanentku do wellness − sáun a bazénov

HOTELA AQUATERMAL D. STREHOVÁ
V HODNOTE 85 EUR

o hodnotné knihy, hudobné CD−čka, 
tričko a šiltovku

Firma GR TREND − predajňa na obkladačky,
dlažby a podlahy oznamuje svojim zákazníkom,

že od marca 2013 je presťahovaná
na Ul. Nemocničnú vo Veľkom Krtíši 

(budova stomatológie zozadu). Inf. 047/48 308 81.
AKCIOVÉ CENY NA VYBRANÉ DRUHY PODLÁH. 

Tešíme sa na Vašu návštevu 
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Prevzali si ceny za vlaňajšok a naštartovali do novej sezóny
Prvú marcovú nedeľu sa v Rallyparku vo V. Zlievcach uskutočnilo prvé podujatie novej sezóny okresného automobilového seriálu 

POKROK CUP 2013. Pri tejto príležitosti zástupcovia našej redakcie odovzdali ceny trom najlepším v každej kategórii za sezónu 2012. 

Najlepší jazdci POKROK RALLY 2012:

Kategória A1: 1. Miroslav Krištof, 2. Michal Maňák, 3. Lukáš Krištof Kategória A2: 1. Róbert Kováč, 2. Alexander Šikur, 3. Michael Balla

Kategória A3: 1. Ján Božik, 2. Jaroslav Filkus, 3. Kristián Bášti

Kategória A4: 1. Ivan Longauer (cenu za neho prevzal S. Ferenc),
2. Alexander Agócs, 3.−4. Peter Weiss (na pretekoch sa nezúčast−
nil), Henrich Cseri

Kategória A5: 1. Denis Bodoň, ktorý si
prebral cenu aj za celkové tretie mies−
to. Na fotografii chýbajú: 2. Gabriel
Nagy a 3. Lujó Gyombi

Kategória AJ − JUNIORI: 1.
Andrej Kováč, 2. Martin Dobra
(na foto chýba), 3. Milan Macík

Kategória AŠ − ŠKODA: 1. Mikuláš Daraboš, 2. Peter Makši,
3. Július Juhász

Kategória AŽ: 1. Vladimíra Milová, 2. Magdaléna Ballová, 
3. Bianka Kiškováčová

Kategória AL − LADA: 1. Peter Ďurkovič, 2. Peter Varga, 3. Vladimír
Celleng
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Okresný automobilový seriál POKROK CUP 2013 −
kalendár podujatí:

3.3.  RallyPark V.Zlievce, 24.3. RallyPark  V.Zlievce, 14.4.
RallyPark V.Zlievce, 18.5. Letisko Sklabiná, 7.9.  Letisko
Sklabiná, 29.9. RallyPark V.Zlievce, 12.10. Letisko
Sklabiná, 3.11. RallyPark V.Zlievce.

Na letisku v Sklabinej sa uskutoční aj ZRÝCHLENIE.
Predpokladaný termín je august, alebo september.

Tradičný RALLYŠPRINT v Lovinobani sa uskutoční 28.4.2013.

Od konca septembra minulého roku organizátori okruh, ktorého krst−
ným otcom je známy automobilový pretekár Jozef Béreš, opäť zatrak−
tívnili  a rozšírili ho o ďalší sektor (SEKTOR 2). Dĺžka okruhu sa predĺ−
žila na 970 m, so štartom a cieľom na 1 020 m. Jeho súčasná podo−
ba je dnes takáto:

Výsledky prvých seriálových 
pretekov POKROK CUP 2013

prevzatí cien sa už jazdci
sústredili na prvé tohtoroč−
né preteky a na krásne vy−

budovanej trati  si nedarovali ani
stotinu sekundy. V kategórii A1 sa
nakoniec tešil z prvenstva Erik
Kiškováč, ktorý vyhral pred
Michalom Maňákom takmer o tri
sekundy. V „a−dvojke“ si s traťou
najlepšie poradil Milan Macík, dru−
hý najlepší čas dosiahol Andrej
Kováč, bronz sa v tejto kategórii u−
šiel Ľubošovi Pajonkovi. V kategó−
rii A3 si prvé tri miesta  podelili:
Jaroslav Filkus, Ján Božik a Csaba
Lovaš. Medzi „a−štvorkármi“ domi−
noval Lukáš Kolenička pred
Slavomírom Ferencom a Lukášom
Krištofom. Kategória A5 bola zále−
žitosťou Denisa Bodoňa, ktorý sa
stal aj celkovým víťazom podujatia.
Druhý v tejto kategórii skončil

Miroslav Krištof, tretí bol Peter
Sliacky. Medzi ženami trať najlep−
šie sadla Magdaléne Ballovej, kto−
rá sa tešila z prvenstva pred
Vladimírou Milovou a Biankou
Kiškováčovou. Medzi škodovkármi
sa taktiež zvádzali tuhé boje, z kto−
rých vyšiel víťazne Július Juhász
pred Petrom Makšim a Mikulášom
Darabošom. Kategóriu Lada vyhral
Michal Mozoľa pred Tomášom
Mačincom a Petrom Vargom.
Celkovo sa z prvenstva a najrých−
lejšieho času dňa tešil Denis
Bodoň, absolútne druhý skončil
Milan Macík a celkový bronz si vy−
jazdil Jaroslav Filkus. Najbližšie sa
okresní majstri volantov stretnú už
túto nedeľu 24.3., opäť na trati veľ−
kozlievskeho Rallyparku. Všetci
priaznivci motošportu sú srdečne
zvaní.                             −red−

Po

K atraktívnym pretekárskym autám patrí aj Ford Puma A. Kováča.
Na prvom podujatí si so svojou „šelmou“ vyjazdil celkové 7.
miesto − 5,5 sekundy za víťazom

Posledné sekundy pred štartom a maximálne sústredenie jazdca

Podujatie sa teší stále veľkej popularite
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Kupón è. 2 (I. kategória)
Man�elia  ¼ubomír 

a Veronika HRUŠKOVCI

Kupón è. 1 (I. kategória)
Man�elia Martina 

a Zsolt MELIŠOVCI

KUPÓN è. 3 (I. kategória)
Man�elia Anna 

a Ivan JÁNOŠÍKOVCI 

KUPÓN è. 4 (I. kategória)
Man�elia Mgr. Renáta 

a Ing. Martin LACOVCI

KUPÓN è. 5 (I. kategória)
Man�elia Veronika

Milan NAVRÁTILOVCI

KUPÓN è. 6 (I. kategória)
Man�elia Zuzana 

a Roman KOVÁÈOVCI

KUPÓN è. 7 (I. kategória)
Man�elia Veronika 

a Alexander TÓTHOVCI

KUPÓN è. 10 (I. kategória)
Man�elia Monika 

a Tomáš TÓTHOVCI

KUPÓN è. 11 (I. kategória)
Man�elia Veronika 

a Jozef ZO¼ÁKOVCI

KUPÓN è. 12 (I. kategória)
Man�elia Lenka

a Štefan CELLENGOVCI

KUPÓN è. 8 (I. kategória)
Man�elia Miloslava 
a Matej KANDOVCI

KUPÓN è. 9 (I. kategória)
Man�elia Iveta

a Daniel RUMANOVCI

KUPÓN è. 2 (II. kategória)
Man�elia Priska 

a Marián LÍŠKAYOVCI

KUPÓN è. 1 (II. kategória)
Man�elia Emília 

a Ján ŠUHAJOVCI

KUPÓN è. 3 (II. kategória)
Man�elia Ru�ena 

a Ján FEKETEOVCI

KUPÓN è. 4 (II. kategória)
Man�elia Štefánia 

a Ján SELSKÍ

Pre veľký záujem o kupóny − všetky páry ešte raz ☺
Kvôli vášmu minulotýždňovému neutíchajúcemu záujmu a vašim osobným, telefonickým a mailovým žiadostiam o kupóny, sme sa rozhodli
uverejniť všetky  súťažiace manželské páry ešte raz. Poponáhľajte sa s vystrihovaním kupónov a ich doručením do redakcie, pretože
v Pokroku č. 13 už prinesieme definitívne výsledky súťaže.

..a skutočne naposledy!
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                         np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový rodinný dom v
Pôtri. Inf. m 0944 265 400. 

np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3. poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený
panelák). Inf. m 0905 129 007.   

np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
3−izbový byt. Inf. m 0907 878
186.                           np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Škul−
tétyho 10 v osobnom vlastníc−
tve (v pôvodnom stave). Cena:
14. 500 euro. Inf. m 0907 826
100.                           np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 35−árovú záhradu v k.
ú. Selce. Cena dohodou. Inf. m
0918 775 330.              np − 248

n Predám dom v Neninciach.
Cena: 75.000 euro. Inf. m 0905
472 298 (len SMS).       np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2, 3−izbový byt.
Inf. m 0948 013 701.    np − 261
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej (plyn, voda, kanalizá−
cia). Cena dohodou. Inf. m 0905
629 618.                     np − 268

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Píseckej. Cena: 23.000 euro. Inf.
m 0905 100 835.         np − 274
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Nám. A. H. Škultétyho vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 147 217.  

np − 276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej (zrekon−
štruovaný, zateplený, plastové
okná, lódžia). Cena dohodou.
Inf. m 0905 318 775.  np − 278

n Prenajmeme sklady, dielňu s
mostovým žeriavom, kancelá−
rie, odstavné plochy a 3−izbový
byt. Inf. m 047/ 48 31 334. 

np − 281
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Viničkách (čiastočne u−
pravený, na slnečnej strane).
Cena dohodou. Inf. m 0907 824
686, príp., 0907 825 226.  

np − 286
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom
na Ul. Škultétyho 64. Inf. m
0908 920 632.               np − 288
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej v osobnom vlastníc−
tve. Cena dohodou. Inf. m 0905
919 861, 0907 922 374 .  np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej, príp., vymením
za 1−izbový + doplatok. Cena
dohodou. Inf. m 0917 315 321.  

np − 296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom−
ček v Bátorovej (2+1) + poze−
mok. Inf. m 0907 175 416. 

np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta vo V. Krtíši. Cena doho−
dou. Inf. m 0902 382 255. 

np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt v centre mesta vo V. Krtíši.
Inf. m 0905 538 183.     np − 305
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s podkrov−
nou a podpivničenou chatkou v
osade Selce II. (voda, elektrina).
Inf. m 0904 532 882.     np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením 3−iz−
bový byt na Venevskej v pôvod−
nom stave za 1−izbový + dopla−
tok. Inf. m 0949 728 185. 

np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu alebo pre−
dám elektrifikovanú garáž na
Novohradskej vo V. Krtíši. Cena
dohodou. Inf. m 0911 248 603.  

np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam od 1. 4. do prenáj−
mu sčasti zariadený 1−izbový
byt na Venevskej (6. poscho−
die). Inf. m 0903 744 798.  

np − 317
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garsónku na Poľnej
vo V. Krtíší. Cena dohodou. Inf.
m 0903 690 886.          np − 319
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na
Priemstave II. Cena dohodou.
Inf. m 0911 505 896.    np − 325

n Prenajmem 1−izbový byt v
centre na Ul. SNP  13 − po úpl−
nej rekonštrukcii, zariadený.
Cena: 219 euro s energiami. Inf.
m 0907 315 161.  np − 322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na predaj 2−izbový
byt na Viničkách − kompletne
zrekonštruovaný. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 401 088.  

np − 326
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Škultétyho 6. Cena
dohodou. Inf. m 0905 648 976.  

np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Odkúpime rodinný dom aj s
úverom v mesačných splátkach
do 150 euro mesačne. V blíz−
kosti maďarských hraníc. Inf.
Svoje ponuky nechajte v redak−
cii alebo zašlite poštou.  

np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0908 369 980.              np − 334
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v bytov−
ke. Inf.  m 0908 369 980.  

np − 335
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný bjekt v
Sklabinej − vhodný na skladové,
výrobné alebo obchodné účely.
Inf. m 0903 258 143.    np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu lukratívne
obchodné a kancelárske pries−
tory s vlastným parkoviskom v
absolútnom centre mesta Veľký
Krtíš v lukratívnej časti. Inf. m
0903 258 143.             np − 337
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na pod−
nikanie vo V. Krtíši. Inf. m 0904
657 355.                    np − 338

n Predám chladničku, mraznič−
ku a sporák. Vo veľmi dobrom
stave. Lacno. Inf. m 0914 325
117.                         np − 258

n Predám mahagónové dvere 5
ks, 10 euro/ks a televízor za 30
euro. Ďalej predám detskú sto−
ličku za 30 euro. Inf. m 0910 928
801.  

np − 323

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201

MODRÝ KAMEŇ
Dva domy, stred mesta,

479 m2

Cena: 17 000,− eur�

VEĽKÝ KRTÍŠ
Obchodný priestor, časť stavby

273 m2, Cena: 22 000,− eur 

MALÝ KRTÍŠ
Starší mlyn, stred obce

684 m2, Cena: 22 000,− eur 

n Dáme lacno do prenájmu
rekonštruovaný kancelársky
priestor na Mierovej. Ďalej
dáme do prenájmu zariadený
kancelársky priestor v budo−
ve ALLIANZ − SP. MICHA+, s.
r. o., m 0905 358 389.  

np − 279

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám plynový sporák (aj
rúra plynová). Cena: 38 euro.
Inf. m 047/48 304 39, 0904
490 676.                   np − 262
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n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244

n Predám LAND ROVER FRE−
ELANDER (obsah 2000 cm3).
Cena: 2.000 euro. Inf. m 0917
421 614, 0908 199 706.  np − 287
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pevné a kvalitné au−
topoťahy na TICO. Inf. m 0904
576 618.                     np − 297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové vlečky za ma−
lotraktor + kolesá na malotrak−
tor (2 ks rozmery 5.00 − 12). Inf.
m 0908 805 260.          np − 309
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 125 L, model
M, nová EK, STK (prasknuté
tesnenie na hlave. Cena: 150
euro. Inf. m 0918 307 377. 

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT MAREA 1,9 TD,
r. v. 1998. Inf. m 0908 230 891.  

np − 333
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík. Inf. m
0904 657 355.             np − 339

l Kúpim staré kroje − sukne,
šatky z Lešti, Turieho poľa a o−
kolia. Inf. m 0905 430 716,
Zoltán Juhás, Straku 8, 969 00
Banská Štiavnica.       np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík (šedopistácio−
vá farba), vanička + športová
časť, fusak + taška + pláštenky
v dobrom stave. Cena: 140 eu−
ro. Inf. m 0907 842 814.

np − 256
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kombinovaný kočík,
zn., TOLEDO, olivovej farby, za−
chovalý po jednom dieťati a sie−
ťovanú ohrádku. Cena: 150 euro
spolu. Inf. m 0907 318 165. 

np − 332

n Predám 5−mesačnú jalovičku.
Inf. m 0907 251 410.  np − 255
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijímam objednávky na 6−
týždňové kuričky ISSABROWN,
vakcinované. Odber od
27.3.2013. Inf. m 0905 368 131.  

np − 263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jačmeň jarný, osivo−
vá kvalita. Cena dohodou. Inf.
m 0907 435 170 − volať po 18.00
hod.                         np − 264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kozy. Cena do−
hodou. Inf. m 0915 816 643.

np − 267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk (0,40 euro/kg) a
ovocných stromčekov. Inf. m
047/48 873 25.            np − 277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice gaštana
jedlého 1,5 m vysoké. Cena:
4,00 eurá/ks. Inf. Ing. Selský,
Príbelce 282, m 0910 799 640.  

np − 285
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−radličný pluh a ma−
lého býčka. Inf. m 0907 840 554.
np − 291

n Predám brány a diskovú se−
jačku 3 m. Inf. m 0905 315 148.  

np − 307

n Predám jablká − chemicky ne−
ošetrované Ontárie a Jonatánky.
Cena: 0,40 euro/kg. Inf. m 0904
961 945, 0903 428 856.  np − 316

n Predám konštrukciu fóliovní−
ka (rozmery 5,5 x 3,60 m), Cena
dohodou. Inf. m 0903 573 657.  

np − 324

n Vyučená predavačka hľadá
prácu v odbore alebo ako aran−
žérka či pomocná sila v kuchy−
ni. Inf. m 047/48 258 37. 

np − 251
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske prá−
ce, obklady, dlažby. Inf. m 0907
229 634.                     np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pokladníčku na trva−
lý pracovný pomer. Inf. m 0918
613 809.                    np − 260
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n FIRMA IZONA prijme pracov−
níka na pozíciu: predavač −
skladník. Svoje žiadosti so živo−
topisom prineste do kancelárie
firmy IZONA. Inf. m 047/48 31
334.                         np − 280
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva (strihanie stromče−
kov, záhradkárske práce). Inf. m
0949 397 593.               np − 289
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti.
Certifikát mám. Inf. m 0949 397
593.                         np − 290
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu čašníčky v
Rakúsku. Podmienka: znalosť
nemčiny. Inf. m + 43 664 89 14
055, e−mail: 
hannes.ponhold@gmx.at 

np − 298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112. 

np − 303

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.           np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá mód−
ny časopis PRAMO so strihmi
zo 60−tych až 80−tych rokov?
Inf. m 0911 264 102.   np − 1699

n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                   np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.  np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijímam objednávky na ruč−
ne ťahané štrúdle. Inf. m 0907
159 923.                    np − 252
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n Predaj palivového dreva aj 
s dovozom. Inf. m 0918 565 355.

np − 86 

RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n Reštaurácia MAFÍK prijme
pomocnú silu do kuchyne.
Len zaučenú. Inf. m 0905 657
689.                        np − 244

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

n Spracujem daňové priznanie
(aj dohody − dohodári) + jedno−
duché účtovníctvo. Inf.: 0917
816 224.                   np − 1018

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY
n HYDINÁRSKA FARMA GY−
RON prijíma objednávky na
hydinu a sadbové zemiaky.
Inf. m 047/48 971 17, 0918 858
545, e−mail: 

49rodos@gmail.com 
np − 275

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/30 925 81 02, 0905 452
459.                     np − 306

n PREDÁM 
SADBOVÉ ZEMIAKY. 
Inf. m 0911 264 102. 

np − 310

n SADBOVÉ ZEMIAKY AJ S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                      np − 320

n NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU prij−
me sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 



n Predám motorovú pílu STIHL
024 na súčiastky. Inf. m 0915
657 129.                    np − 266
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem starožitnosti (soš−
ky, porcelán, mince). Inf. m
0903 671 290.             np − 272

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉMINIBAGER − ZEMNÉ
A VÝKOPOVÉ PRÁCE.A VÝKOPOVÉ PRÁCE.
Inf. Inf. mm 0915 813 322,0915 813 322,
0905 354 723.0905 354 723. np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opravím vaše bicykle. Inf. m
0907 419 948.            np − 294

n Predám 2−valcový kompresor,
stolársku cirkulárku, nepoužitý
pílový kotúč (priemer 60 cm),
vrtáky, sústružnícke nože, 2−ko−
túčovú brúsku a ložiská. Inf. m
0918 542 572. 

np − 327

n Ozónovanie automobilov −
dezifenkcia klimatizácie (8,00
euro). Inf. m 0918 843 647.  

np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obytný príves − kara−
van pre 2−3 osoby. Vo výbor−
nom stave. Inf. m 0915 376 540,
0918 312 243.               np − 321

n Predám záhradu. Inf. m 0918
831 701.                   np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rekonštrukcie bytov a do−
mov. Stierkovanie, maľovanie,
podlahy a iné stavebné práce.
Inf. m 0902 589 619.      np − 343

l Dňa 12. 3. (ráno) sa na ceste
na začiatku obce Veľké Straciny
(smerom od M. Krtíša) našli kľú−
če na modrej šnúrke. Majiteľ sa
môže informovať aj na tel. č 047/48
303 42 v redakcii. np − 344
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj
dovozom. Inf. m 0905 463 926.   

np − 345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                    np − 346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PANDU 1,2, r.v.
2004, najazdených 86.000 km,
STK a EK platné do 3/2014, se−
zónne prezutie. Inf. m 0905 700
726.                          np − 347
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám akordeón 80−basový
za 100 euro, klávesový hudob−
ný nástroj YAMAHA PSR 450 za
100 euro. Inf. m 0911 834 422.   

np − 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši (časť IBV) po čiastočnej
rekonštrukcii, 8−árový pozemok.
Inf. m 0907 484 840.    np − 353
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Reštaurácia MAFIK prijme
čašníka − čašníčku s praxou.
Inf. m 0905 657 689.    np − 354
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1,3 kW,
r.v. 1998, STK do 7/2014, ťažné
zariadenie, zimné + letné gumy.
Zn., Dobrý stav − treba vidieť.
Inf. m 0908 938 505.     np − 355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha asi
150 kg. Cena dohodou. Inf. m
047/48 782 42.            np − 356

23 / 18. marec 2013

PO UZÁVIERKE

n Firma IZONA − predajňa
obuvi ponúka zľava 

na vybrané druhy obuvi.
np − 282

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 22.3. 2013

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

IV. liga JUH: Č. Balog − V. Krtíš

IV. liga JUH: Revúca Poltár

V. liga D: S. Ďarmoty − Vinica

V. liga D: Sklabiná − Radzovce

V. liga D: Príbelce − D. Strehová

IV. liga JUH: Kováčová − Š. Bane

V. liga D: Hajnáčka − Lubeník

V. liga D: Hrnč. Ves − Nenince

V. liga D: Hnúšťa − Tornaľa

V. liga D: Čebovce − Tomášovce

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 1. KOLO

HRÁTE O 30, 20 A 10 EUR

n MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n Pre našu predajňu
slovenských produktov
v Prahe (CZ) hľadáme

dodávateľov tradičných
slovenských

potravinárskych
i nepotravinárskych 

výrobkov. 
Kontaktujte nás na: 

chutoteka@gmail.com
alebo telefonicky

m 00420 604 864 169.  
np − 312

n Predaj palivového dreva po−
citivých 10 m3 s dopravou. Inf.
& 0917 341 712.           np − 348

NON − STOP 
odťahová služba

Inf.: 0904 354 594.
Značka: NOSNOSŤ 2200 kg.

n Predám 3−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii s lodžiou
na Lučeneckej 79. Zateplená by−
tovka, plastové okná + žalúzie,
nové stierky, podlahy − dlažba a
plávajúca podlaha, murované
jadro, vymenená elektrika, vsta−
vaný šatník, rebrinový riadiátor
aj v kúpeľni, vhodný k okamžité−
mu nasťahovaniu. Cena: 30.000
eur, dohoda možná. Kontakt:
0911 618 919 np −357

l Hľadám slušnú slečnu 
(študentku) ovládajúcu 
hru na akustickú gitaru 

pre výučbu mojej 7,5−ročnej 
vnučky. V. Krtíš, 

Nám. A. H. Škultétyho 3. 
Tel. kontakt: 047/4824744.   

np− 350


