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Mestá a obce žijú so svojimi problémami, starosťa-
mi či radosťami. Pri ich riešení by mal byť nápomoc-
ný aj Prešovský samosprávny kraj. Chceli sme vedieť, 
ako vnímajú problémy mesta niektorí kandidáti na 
post predsedu PSK a na poslanca PSK a v čom by 
vedeli byť nápomocní.

Ján Dobrovič:

- Metropola Prešovského sa-
mosprávneho kraja plní z  hľa-
diska rozvoja regiónu dve 
základné funkcie. Na jednej 
strane tvorí nosnú časť poten-
ciálu kraja v  nadväznosti na 
konkurencieschopnosť regió-
nu. Z  tohto uhlu pohľadu je 
hlavným cieľom rozvoj tohto 
potenciálu. Druhou dôležitou 
funkciou krajského sídla je 
bezprostredný vplyv na región 

prostredníctvom rozvoja slu-
žieb a  rozvojových impulzov. 
Z  hľadiska harmonického roz-
voja celého samosprávneho 
kraja má kľúčový význam ma-
ximálne využívanie potenciálu 
mesta Prešova, s  jeho širším 
okolím, ktoré sa odrazí v  roz-
voji celého regiónu.

Najväčším problémom mesta 
Prešov v mojich očiach je prob-
lém s  dopravnou infraštruktú-
rou a záväznosť  na to problém, 
že mesto nemá žiadneho väč-
šieho investora, ktorý  by za-
mestnával niekoľko tisíc ľudí, 
aby mali ľudia peniaze na kva-
litný život a na míňanie v tých 
veľkých supermarketoch, kto-
rých už je a ešte bude v Prešove 
„neurekom“.

V čom by som pomohol, v prí-
pade zvolenia za poslanca VÚC 
Prešovu? Samozrejme, viem, že 
tieto problémy, čo som vyššie 
spomenul, idú na bedrá veľkej 
politiky, ale ja by som predo-
všetkým svojimi skúsenosťami 

a dobrými vzťahmi napomohol, 
aby Prešovský samosprávny 
kraj mal čo najviac peňazí, či 
už prostredníctvom štrukturál-
nych fondov, ale predovšetkým 
pracujem na tom, aby sme do-
tiahli  veľkého investora do ob-
lasti Prešova. 

Taktiež je veľmi veľa oblastí 
kvality života v  Prešove, bolo 
by toho na dlhé sedenie, ale 
predovšetkým je potrebná ko-
munikácia medzi vedením 
mesta Prešov,  Prešovským sa-
mosprávnym krajom a  minis-
terstvami SR.

Juraj Hudáč:

- Problémy Mesta Prešov máme 
zmapované dokonale. Rovnako 
ako kompetencie PSK vo vzťa-
hu k Mestu v oblasti správy a 
údržby ciest, školstva, zdra-

votníctva, sociálnych služieb  
a kultúry. Pokúsim sa zadefino-
vať tri oblasti, na ktoré by som 
sa sústredil. 1. Kultúrny  a kre-
atívny priemysel (integrovaný 
regionálny operačný program) 
- spoločná investícia v meste 
Prešov cca 20 miliónov eur. Ide 
o investíciu do najdynamickej-
šie rozvíjajúceho sa odvetvia 
v rámci Európy - podpora tra-
dičných a nových foriem pod-
nikania v kultúre a kreativite 
(remeslá, dizajn, architektú-
ra, hudba, scénické umenie) 
2. Regionálny rozvoj - ces-
tovný ruch. Je smiešne, keď 
sa mesto chváli informáciou, 
že medziročne narástol počet 
turistov, ktorí navštívili Mest-
ské informačné centrum z 500 
na   670 v priebehu mesiacov 
júl a august, keď sú miesta 
v Európe, ktoré limitujú po-
čet návštevníkov. Medzera v 
meste Prešov sa dá preklenúť 
spoluprácou s krajskou orga-
nizáciou cestovného ruchu. 
3. Združené investície v rôz-
nych oblastiach (ako naprí-
klad  hokejová hala PSK Aréna 
- dobrý príklad spolupráce v 
oblasti regionálneho rozvoja 
PSK - Mesto). Možnosť apli-
kácie v ďalších oblastiach, od 
budovania priemyselných zón, 
inkubátorov, športovísk, ako aj 
rôzne formy   rozvoja mäkkých 
výučbových aktivít.

Pýtame sa: Ako vnímate problémy mesta? 
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Emil Chlapeček:

- Nie nadarmo sa hovorí, 
že úspech je v jednote. Kraj  
a mesto by preto mali úzko 
spolupracovať. Prešov je cen-
trom kultúry, školstva, ľudia 
tu prichádzajú za prácou z 
okolitých miest.  Práve na to 
som prihliadal vo svojej dote-
rajšej poslaneckej práci. Mys-
lím si, že doterajšia spolupráca  
s mestom bola korektná. Ako 
poslanci podporujeme kultúr-
ne inštitúcie, ktoré sú v meste. 
Ako predsedu kultúrnej komi-
sie  ma teší, že sa nám poda-
rilo zrekonštruovať Šarišskú 
galériu - išlo o 3 milióny eur,  
DJZ pokračovalo v druhej eta-
pe rekonštrukcie za 1,2 milió-
na eur a prešovská Hvezdáreň  
a planetárium je tiež vynove-
ná, tam sa preinvestovalo 980 - 
tisíc eur. Za úspech považujem 
to, že tu vznikne veľmi zaují-

mavý projekt Prešovská kre-
atívna fabrika, ktorý zastreší 
talenty. Samozrejme, súčasťou 
našej práce je aj sociálna oblasť,  
v meste sú sociálne domovy... 
O väčších problémoch mô-
žeme hovoriť len v súvislosti  
s dopravou, no verím, že aj tu 
sa posunieme dopredu a diaľ-
ničný obchvat prinesie nových 
investorov nielen do Prešova, 
ale celého kraja. 

Peter Chudík:

- Tak ako doteraz, aj naďalej 
budem venovať mimoriadnu 
pozornosť diaľničnému ob-
chvatu Prešova. V tejto otázke 
som využíval a budem naďalej 
využívať aj svoje možnosti ako 
poslanec NR SR. Len úzka spo-
lupráca s vládou a jednotlivý-
mi ministerstvami môže viesť 
k tomu, aby mal Prešov sku-

točný a po všetkých stránkach 
vyhovujúci diaľničný obchvat.

Som veľmi rád, že spolu s pani 
primátorkou Prešova sme pod-
písali Memorandum o spolu-
práci, výsledkom ktorého je 
vytvorenie Prešovskej kreatív-
nej fabriky. Ide o unikátny pro-
jekt podpory talentov nášho 
kraja v oblasti netechnologic-
kých inovácií a  tvorba nových 
pracovných príležitostí v tejto 
špecifickej oblasti. Projekt sa 
síce týka celého kraja, ale jeho 
centrom bude Prešov a som 
si istý, že tomuto mestu bude 
veľmi nápomocný.

Prešov je ekonomickým a kul-
túrnym centrom nášho kraja a 
taktiež je domovom viacerých 
stredoškolských a sociálnych 
zariadení. Ako predseda PSK 
budem aj naďalej venovať po-
zornosť tomu, aby sa Prešov 
po všetkých stránkach rozví-
jal, aby mali naši seniori kva-
litné sociálne služby, mladá 
generácia dobré podmienky 
pre vzdelávanie a šport a aby 
všetky generácie našli také 
kultúrne vyžitie, po akom tú-
žia. Tak ako v rámci celého 
kraja, aj v Prešove som vždy 
prácu na rozvoji a stabilite 
pre všetky generácie staval na 
spolupráci bez ohľadu na stra-
nícku príslušnosť a na tých-
to základoch chcem stavať aj 
najbližšie štyri roky.

Jozef Kičura

- K tomu, aby mesto napredo-
valo, je potrebná úzka spolu-
práca s krajom. Prešov je kraj-
ským mestom, kde nachádzajú 
prácu tisícky ľudí z okolitých 
miest. Prešovské stredné školy 
majú na Slovensku veľmi dobré 
meno, práve preto je potrebné 
vytvárať im dobré podmienky 
pre vzdelávanie. Sú tu sociálne 
zariadenia, ktoré spadajú pod 
VÚC. Ich klienti si zaslúžia 
dôstojné podmienky na život. 
Tí vlastne sa stávajú súčasťou 
mesta, A, samozrejme, k tomu, 
aby sa mesto rozvíjalo, prispie-
vajú aj cesty. Myslím si, že ako 
krajskí poslanci podporujeme 
kroky vedúce k ich rekonštruk-
cii či výstavbe. 

Foto: www
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Odvážni muži podporili behom 
na opätkoch práva žien

Magdaléna Artimová, vedúca 
odboru strategického rozvo-
ja,  predloží návrh na podanie 

žiadosti o  nenávratný finančný 
príspevok. Asi veľkú a  búrlivú 
diskusiu rozpúta téma o  kom-

plexnej rekonštrukcii a  údržbe 
miestnych komunikácií na úze-
mí mesta Prešov v  budúcom 
roku. Dá sa predpokladať, že 
každý poslanec si bude chcieť 
„odkrojiť“ čo  najväčší balík pe-
ňazí, aby sa cesty rekonštruova-
li práve v  jeho  mestskej časti.  
Chýbať nebudú ani majetko-
vé prevody ktorým sa poslanci 
venujú na každom zasadnutí 
mestského parlamentu. Na za-

sadnutí odznie aj informatívna 
správa o stavebných aktivitách 
fyzických a právnických osôb  
v Pamiatkovej rezervácii Prešov 
a na ostatnom území mesta za 
I. polrok. Informovať bude vedú-
ca odboru hlavného architekta 
mesta Mária Čutková.  O štvrtej 
vystúpia so svojimi požiadavka-
mi a návrhmi občania mesta. Zá-
ver patrí interpeláciám poslan-
cov. 

„Posekajú“ sa pri debate o oprave ciest? 
(šaja) –  V stredu popoludní o trinástej hodine sa znovu 
stretnú mestskí poslanci na ďalšom rokovaní.  Hlavný 
kontrolór Alexander Ernst  predloží  materiál o  kontro-
le plnenia vybavovania  petícií a sťažností  občanov za 
1. polrok tohto roka. 

Vážne témy ženských práv a myšlienky rodovej rovnosti šíri 
naša organizácia rôznym spôsobom už dlhodobo. Okrem 
preventívnych aktivít na stredných školách či stretnutí s rôz-
nymi odborníkmi, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s porušo-
vaním ľudských práv a práv žien, okrem iného najmä so žena-
mi zažívajúcimi násilie v párových vzťahoch, sme sa rozhodli 
tieto myšlienky sprostredkovať aj širokej verejnosti. 

A tak vznikla myšlienka behu na 
opätkoch. Poviete si, čo je na tom 
podporujúce rodovú rovnosť, veď 
od žien v modernej spoločnosti sa 
niečo také vyžaduje štandardne - 
musia to byť milujúce, trpezlivé 
a starostlivé matky s vyleštenou 
domácnosťou, ideálne a úspeš-
né v zamestnaní, systematicky 
si budujúce vlastnú kariéru a  
k tomu, samozrejme, je očakáva-
ným štandardom aj vždy upra-
vený výzor. Nikto nemá záujem 
zamestnávať rozcuchanú,   večne 
upachtenú viacnásobnú matku  
s kruhmi pod očami. To predsa 
nereprezentuje firmu, spoloč-
nosť, inštitúciu...  A  dokonca ani 
manžela a rodinu.

A  práve tým sa dostávame späť  
k už spomínanému behu na opät-
koch. Ten bol totiž určený pre 
mužov! A  našlo sa ich pomerne 
dosť... Odvážnych mužov, ktorí 
sa rozhodli aspoň na chvíľu si vy-
skúšať, aké to je, chodiť v topán-
kach Druhého pohlavia - nás žien. 
A aby to nebolo len o behu na 
opätkoch, pripravených pre nich 
bolo hneď niekoľko stanovíšť, 
na ktorých si, stále na opätkoch, 
mali poradiť s úlohami, s ktorými 
sa ženy počas dňa stretávajú úpl-
ne bežne.

Na prvom stanovišti si odvážlivci 
vyskúšali niečo z domácich prác 
- vyžehliť a poskladať mali látko-
vú plienku. Po žehličke čakala na 
druhom stanovišti hlava bábiky. 
Na nej mali chlapci predviesť, ako 
zvládajú starostlivosť o dieťa - 
dcérku je predsa pred odchodom 
do škôlky alebo školy nutné aj uče-
sať! Tu sa ukázalo, kto už má ne-
jaké tie vrkoče „odčesané“ a kto sa 
s takouto úlohou stretol prvýkrát. 
Po učesaní „dcérenky“ si chlapci 
zobrali nákupné tašky, s ktorými 
bežali na poslednú métu. Tam sa 
mali postarať aj o svoj zovňajšok, 
úlohou bolo nalakovať si „všet-
kých 10“. Takto vyparádení, s ob-
riadenou domácnosťou aj deťmi 
sa následne mohli vrútiť do cieľa. 

Odvážlivcov sa našlo 7, ostatní 
páni na nich len z diaľky hádzali 
obdivné pohľady i slová podpo-
ry. Padali predsudky a padol i 
rekord. Ten zhodou náhod trhol 
manžel našej kolegyne Ľudky, 

všetky úlohy stihol za obdivu-
hodných 1:45,55!

V Lanovom centre sa v nede-
ľu nielen behalo. Pre deti si in-
štruktori pripravili dobrodružnú 
výpravu za pokladom, ktorý bol 
odcudzený zákernými pirátmi. 
Následne im Divadlo Portál za-
hralo rozprávku o Pyšnej prin-
ceznej a ukončením celého prí-
jemného popoludnia bol koncert 

folkovej dievčenskej kapely Wan-
dererove segry. 

Ďakujeme všetkým účinkujú-
cim, zúčastneným bežcom, ale 
aj všetkým vám, ktorí ste prišli 
podporiť myšlienku rodovej rov-
nosti a boj za ženské práva.

„Realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva spravod-
livosti Slovenskej republiky 
v  rámci dotačného programu 
na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práv a slo-
bôd a na predchádzanie všet-
kým formám diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemi-
tizmu a  ostatným prejavom 
intolerancie."



(šaja) - Vzala do rúk varešku a ukázala, čo v nej 
je. Iba 13 – ročná Lea Morovičová súťažila v ku-
linárskej šou Moja mama varí lepšia ako tvoja. 
Za „parťáka“ si vzala nevlastného ocka Roba 
(40). Mladá slečna sa v kuchyni zvŕtala tak ši-
kovne, že sa jej so silnými súpermi podarilo re-
mizovať. 

So súpermi Cyrilom a  Donalom 
teda prvýkrát remizovala, ďalšie 
varenie už vyhrali chlapci. „Vô-
bec mi neprekážalo, že som 
bola len v dvoch dieloch, veľ-
mi som si to užívala. Bolo to 
super natáčanie, štáb bol fajn, 
Junior veľmi milý, mal ľudský 
prístup,“ opísala svoje dojmy 
žiačka Základnej školy na Šme-
ralovej ulici v Prešove. 

Do šou sa Lea s  Robom dosta-
li úplnou náhodou. „Boli sme 
v Košiciach v jednom obchod-
nom centre na nákupoch a tam 
boli ľudia z  televízie a  varili. 
Pozývali nás, aby sme sa pri-
hlásili do kulinárskej šou. Naj-
skôr sme nechceli, ale potom 
sme si s  ockom povedali, že 
to vyskúšame. Natočili s nami 
krátku vizitku a o pár týždňov 
sme šli natáčať do Bratislavy,“ 
opisuje Lea. Spolu s rodičmi bola 
ubytovaná neďaleko televízie. 
Rodina si mohla vybrať termín, 

kedy chcú natáčať. 
„My sme sa rozhod-
li, že to bude v au-
guste. V  jeden deň 
sa natáčali dva die-
ly. Sprevádzala nás 
Erika Barkolová aj 
ďalší ľudia, ukázali 
nám, kde sú chlad-
ničky aj jednotlivé 

potraviny. No keď sa natáčalo, 
samozrejme, že to pomenili, 
takže aj my sme niektoré po-
traviny chvíľu hľadali,“ hovorí 
so smiechom Lea. 

Tri panvice naraz 

Tak ako všetci, aj rodina z Prešo-
va si mala pripraviť desať recep-
tov. „Na ten, ktorý sme varili, 
nám určili sedemnásť minút,“ 
prezrádza Robo, ktorý zároveň 
priznáva, že trému mal aj on. 
„Zo začiatku som mala trochu 
trému aj ja, hlavne pri naku-
povaní potravín. Počas vare-
nia nás natáčalo veľa kamier, 
toto bolo trochu stresujúce, 
ale ja som stres najavo nedá-
vala. Keď som začala variť, už 
to bolo lepšie,“ prezrádza Lea. 
Školáčka varila bravčové mäso 

s  batatmi, mozzarellou a bros-
kyňou. Porotcovi z Čiech, Mare-
kovi Ortovi jej jedlo veľmi chu-
tilo a  tak si Lea zarobila päťsto 
eur, hoci so súpermi remizovala. 
Druhýkrát uvarili Lea s  Robom 
kuracinu s opekanými zemiakmi, 
hruškou, kozím syrom a  brus-
nicami na víne. „Lepšie sa mi 
varilo prvé jedlo, lebo pri dru-
hom som mala na sporáku tri 
panvice naraz.“ 

Na vývar zabudli 

Nevlastný otec svoju kuchárku 
chváli. „Je veľmi šikovná, ve-
dela čo má robiť, aj keď som 
sa ja niekedy zasekol. My sme 
dokonca raz zabudli na vývar, 
hoci sme ho mali položený na 
stole.“ Mama Alica (46) sa na 
svojich kuchárov pozerala len zo 
zákulisia. „Nemohla som tam 
sedieť, pre mňa to bol veľký 
stres,“ hovorí usmievavá učiteľ-
ka matematiky, ktorá by si rada 
zahrala v  Súdnej sieni. Aj Lea 
s  Robo by sa ešte radi postavili 
pred kamery. „Bolo to fajn, keby 
nás zavolali, šli by sme znova. 
Bavilo by ma vianočné natáča-
nie, kde by sme pripravili náš 
vynikajúci vianočný šalát,“ 
povedal Robo, ktorý je poštárom 
a na ktorého sa po odvysielaní 
relácie pýtajú niektorí Prešov-
čania. „Jeho rajónom je Stará 
Dúbrava, medzi ľuďmi je veľmi 
obľúbený,“ prezradila manželka. 

Lea nie je len šikovná kuchárka, 
ale aj talentovaná klaviristka 
a maliarka. „Mama mi navrhla, 
aby som namaľovala Juniorovi 
portrét. Páčil sa mu, čo ma po-
tešilo.“ Milá Prešovčanka začala 
variť vďaka pani učiteľke Slávke 
Čorejovej, ktorá v  škole vedie 
kuchársky krúžok. „Učíme sa 
tam zdravo variť. Mňa to veľ-
mi baví, varím aj doma,“ hovo-
rí sympatická žiačka. Ak si však 
myslíte, že v dospelosti sa bude 
zvŕtať v kuchyni v nejakej reštau-
rácii, ste na omyle. „Chcem ísť 
na gymnázium a potom študo-
vať za zubárku,“ dodala s úsme-
vom Lea Morovičová. 

Foto: archív rodiny, šaja
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Kuchárka Lea z televíznej šou: 
Neuveríte, čo chce robiť v dospelosti! 

Lea si televíznu šou užívala. Pred kamerami je ako 
doma, prezradila nám, že by si rada zahrala v se-
riáli Naši. 

Rodina na natáčanie spomína v úsmevmi na tvári. 

V televízii bolo o zábavu postarané.
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Spoločnosť s ručením obmedze-
ným (A) má jediného spoloční-
ka - ďalšiu spoločnosť s ručením 
obmedzeným (B). Spoločnosť 
plánuje stavať rezidenčné byty. 
V súčasnosti má v obchodnom 
registri zapísané minimálne zák-
ladné imanie 5 000 eur. Spoločník 
spoločnosti vlastni stavebné po-
zemky, na ktorých majú byť byty 
postavené, ocenené znaleckým 
posudkom na sumu 200 000 eur. 
Banka vyžaduje od spoločnos-
ti pri poskytnutí úveru zvýšenie 
základného imania nepeňažným 
vkladom vo forme stavebných 
pozemkov. Spoločnosť s ručením 
obmedzeným aj jej spoločník 

právnická osoba sú obidvaja pla-
titeľmi dane z pridanej hodnoty 
(DPH). Je spoločník právnická 
osoba pri zvýšení základného 
imania s. r. o. nepeňažným vkla-
dom (pozemky) povinný odviesť 
z hodnoty pozemkov vyčíslenej 
znaleckým posudkom daň z pri-
danej hodnoty? Alebo je táto fi-
nančná transakcia oslobodená 
od DPH? Môžete ma odkázať na 
konkrétne ustanovenie zákona  
o DPH, ktoré rieši danú proble-
matiku?

Odpoveď na otázku má dve di-
menzie: právnu a daňovú. Práv-
nou otázkou je zapísanie zvýšenia 
základného imania spoločnosti vo 
forme nepeňažného vkladu (po-
zemkov) do obchodného registra. 
Na začiatku procesu je potrebné, 
aby spoločnosť dala oceniť nepe-
ňažný vklad znaleckým posudkom 
znalcom z odboru stavebníctvo  
a odvetvie: pozemné stavby  
a odhad hodnoty nehnuteľností. V 
znaleckom posudku súdny znalec 
vyčísli všeobecnú hodnotu po-
zemkov ako nepeňažného vkladu. 
Spoločnosť potom môže zvýšiť zá-
kladné imanie v maximálnej výške 
ocenenej hodnoty nehnuteľností, 
resp. pripúšťa sa alternatíva zvý-
šenia základného imania v nižšej 
sume ako je hodnota nepeňažné-
ho vkladu. Dôležitou časťou zna-
leckého posudku je klauzula, že 
hodnota nepeňažného vkladu oce-
nená v znaleckom posudku zodpo-
vedá výške prevzatého záväzku na 
vklad spoločníka do spoločnosti. 
Na túto klauzulu znalci v znalec-
kých posudkoch často zabúdajú, 

preto je potrebné si ju ustrážiť. 
Vyplýva to z ustanovenia § 59 ods. 
3 Obchodného zákonníka.

Zápis zvýšenia základného imania 
v obchodnom registri má konšti-
tutívny účinok. Znamená to, že je 
účinné až odo dňa zápisu zvýšenia 
základného imania do obchodné-
ho registra. Zvýšenie základné-
ho imania nepeňažným vkladom 
musí odsúhlasiť valné zhromažde-
nie spoločnosti, pričom klauzula o 
zvýšení základného imania nepe-
ňažným vkladom sa má premiet-
nuť aj do spoločenskej zmluvy o 
založení spoločnosti s ručením ob-
medzeným. Okrem znaleckého po-
sudku a zápisnice z valného zhro-
maždenia spoločnosti je potrebný 
ďalší právny dokument: vyhláse-
nie spoločníka o prevzatí záväzku 
na nový vklad. K návrhu na zápis 
zmeny zapísaných údajov o spo-
ločnosti s ručením obmedzeným 
do obchodného registra sa prikla-
dajú prílohy: zápisnica z valného 
zhromaždenia, úplne znenie spo-
ločenskej zmluvy o založení sro, 
vyhlásenie spoločníka o prevzatí 
záväzku na nový vklad a znalecký 
posudok na nepeňažný vklad. Ob-
chodný register má na registráciu 
zmeny lehotu 2 pracovných dní  
a spoločnosť zaplatí súdny popla-
tok vo výške 66 eur. 

Druhým aspektom riešenia prob-
lému je daňovo-právna dimenzia. 
Podľa platnej právnej úpravy platí, 
že nepeňažný vklad do základné-
ho imania obchodnej spoločnosti 
podlieha režimu zdanenia daňou 

z pridanej hodnoty (DPH). V sú-
časnosti nepeňažný vklad je  v 
normálnom režime zdaniteľného 
plnenia, rovnako ako odplatný 
prevod nehnuteľností. Vzhľadom 
k tomu, že ide o nehnuteľnosti 
a dvoch platiteľov DPH, dodanie 
nehnuteľností podlieha zdaneniu 
v zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 
písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z.  
o dani z pridanej hodnoty v plat-
nom znení. Odpoveď možno nájsť 
v § 38 ods. 1 a 2 zákona o DPH,  
v ktorom zdaneniu podlieha do-
danie stavebného pozemku. Je 
potrebné overiť, či naozaj ide  
o stavebné pozemky. Stavebnými 
pozemkami sú pozemky, ktoré sú 
v súlade s územným plánom po-
zemky v intraviláne, pričom nie 
je dôležitý zápis v katastri nehnu-
teľnosti na Liste vlastníctva, ale 
rozhodujúci je zápis v územnom 
pláne. Pokiaľ ide o režim zdanenia 
DPH, treba vystaviť riadnu faktúru 
a uviesť, že ide o prenos daňovej 
povinnosti na nadobúdateľa.

6 www.povecernik.skPiatok 6. októbra 2017

Zvýšenie základného imania 
eseročky nepeňažným vkladom

• DAŇOVÁ KONTROLA, 
• DAŇOVÉ KAUZY, 
• ŽALOVANIE DAŇOVÝCH 

ROZHODNUTÍ

www.bencik.sk
bencik@bencik.sk



Jeseň som sebou prináša 
aj smutné chvíle, niektorí 
zvykneme hovoriť, že máme 
depresiu. V tej chvíli o šťas-
tí hovoríme ako o niečom, 
čo nás obchádza. No nie 
je tomu tak. Šťastie si mô-
žeme vytvoriť aj sami. Sú 
medzi nami ľudia, ktorí sa 
cítia šťastní, aj keď sa ani 
im nevyhýbajú nepríjemné 
udalosti. Ich šťastie nie je 
náhodné, pretože praktizujú 
návyky, ktoré im pomáhajú 
cítiť sa dobre. My vám ich 
teraz predstavíme.

1 Zaslúžite si mať deň sami pre 
seba

Je v  poriadku, ak pomáhate 
druhým ľuďom, ale šťastní ľudia 
vedia, že je potrebné, aby si kaž-
dý deň vyčlenili čas sami na seba, 
kedy sa venujú aktivitám, ktoré im 
prinášajú radosť a  pri ktorých sa 
nabijú energiou. Vyberú si aj je-
den deň v týždni, počas ktorého sa 
starajú o  svoje telesné a duševné 
zdravie.

2 Zdôverte sa niekomu so svo-
jimi starosťami

Niekedy sa v  našich životoch 
udejú ťažké veci, ktoré nás môžu 
nepríjemne prekvapiť. Šťastní ľu-
dia vedia, aké je dôležité vedieť 
sa zdôveriť so svojimi starosťami 
niekomu, kto si ich vypočuje, po-
chopí a  kto im dá potrebnú pod-
poru a povzbudenie.

3 Vytvorte si zoznamy a zorga-
nizujte si čas na to, aby ste 

ich splnili

Zoznamy úloh sú skvelým po-
mocníkom na zvládnutie rušného 
a hektického dňa. Šťastní ľudia 
si zorganizujú deň na veci, ktoré 
je potrebné urobiť, a  nakoniec sa 

uistia, že zoznam majú hotový. 
Nezáleží na tom, či pôjde o  spl-
nenie maličkostí alebo väčších 
úloh, všetko, čo potrebujete uro-
biť počas dňa, si napíšte na pa-
pier a  majte ho so sebou. Budete 
milo prekvapený, aký je to úžasný 
pocit, keď zistíte, že všetky úlohy 
z vášho zoznamu máte hotové.

4 Urobte dobrý skutok

Je dokázané, že vďaka tomu, 
že robíme pre druhých ľudí dobré 
a prospešné činy, sa cítime lepšie 
a šťastnejšie. Ak prinesiete šťastie 
niekomu druhému, budete si pa-
mätať ten príjemný pocit, aké to 
je niekomu pomôcť. Je možné, že 
jedného dňa tá osoba pomôže prá-
ve vám. Výskumy ukazujú, že keď-
že sú ľudia spoločenskými bytos-
ťami, odvodzujú svoju spokojnosť 
od pomoci druhým. Podľa vedcov 
je to jediný spôsob, ako urobíte 
svet okolo vás lepším.

5 Odstráňte z vášho života to-
xických ľudí bez ohľadu na 

to, aké ťažké to pre vás bude 
a ako sa pri tom budete cítiť

Šťastní ľudia nie sú oblopení to-
xickými ľuďmi, ktorí ich vyčerpá-
vajú. Či je táto osoba vašim pria-

teľom, partnerom alebo členom 
vašej rodiny, vaša emocionálna 
spokojnosť je dôležitejšia, ako po-
tešenie negatívnej, toxickej alebo 
manipulatívnej osoby. 

6 Nevynechávajte chody 
a jedzte zdravo

Vynechávanie jedál alebo pres-
kakovanie chodov spôsobí, že 
sa budete cítiť unavený a slabý. 
Ak ste hladný, práve vtedy bude 
pre vás náročné cítiť sa šťastne. 
Konzumácia ovocia, zeleniny 
a iných zdravých jedál zvýši váš 
pocit šťastia a zlepší vaše zdra-
vie. Vyhraďte si na jedlo dosta-
tok času, vaše telo vám za to 
poďakuje. 

7 Upratajte si váš pracovný 
priestor a  udržiavajte ho 

v čistote a bez neporiadku

Či už pracujete v dome, v byte ale-
bo v kancelárii, šťastní ľudia majú 
svoje šťastné priestory. Uprata-
nie všetkých papierov, špinavého 
riadu alebo vynesenie odpadkov 
spôsobí, že vaša myseľ bude me-
nej úzkostlivá. Navyše bude pre 
vás oveľa príjemnejšie tráviť čas 
v čistom a v upratanom prostredí, 
pretože nebudete strácať čas uva-

žovaním nad tým, že by ste sa mali 
zbaviť neporiadku.

8 Odmeňte sa

Šťastní ľudia vedia, kedy si za-
slúžia niečo pekné, pretože je to 
jeden zo spôsobov, ako si udržia 
dobrú náladu. Skúste sa odmeniť 
za dokončenie svojej práce alebo 
ak ste úspešne doviedli do cieľa 
veľký projekt. Šťastní ľudia si tiež 
dávajú pozor na to, aby sa z naku-
povania nestal škodlivý návyk.

9 Myslite pozitívne bez ohľadu 
na to, aké myšlienky môžu 

ovplyvňovať vaše myslenie

Tento bod môže byť pre vás ťaž-
kým, najmä ak ste zvyknutý myslieť 
negatívne a pri každej udalosti oča-
kávate katastrofické a pesimistické 
scenáre. Faktom je, že šťastní ľudia 
zameriavajú svoju pozornosť na 
šťastné a  príjemné myšlienky. Na-
miesto negatívnych návykov, ako 
napríklad zmena myslenia z nega-
tívneho na pozitívne, si vyžadujú 
čas, ale výsledky budú stáť za to. 
Držíme vám palce na ceste ku kraj-
šiemu a k šťastnejšiemu životu. 

Denisa Kokošková
Foto: www
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Nezúfajte: Šťastie si môžeme vytvoriť 
aj sami! POZNÁME NÁVYKY

Najšťastnejší  
ľudia robia 
často tieto 
veci...



 Veľkoobchodná predajňa Cash&Carry na sídl.Sekčov ponúka za veľkoobchodnú cenu 

 Uvedené ceny platia od 06.10.2017 - 08.10.2017

UVEDENÉ CENY SÚ VRÁTANE DPH

KARMEN - CASH & CARRY 
Zemplínska 1/A, 080 01 PrešovZemplínska 1/A, 080 01 Prešov
akcie111@karmen.sk

Otváracie hodiny:

ponuka sortimentu je dostupná do vyčerpania skladových zásob

ul.Zemplínska 1/A
Prešov-SEKČOV

&CASH  CARRY

ilustračné foto

         NE - 08:00 - 19:00
PO - SO - 07:00 - 19:00

Bošácka slivovica 52% 0,7 l Eduscho Aroma classic 250 gVíno Moscato  0,75 l
2+1 extra

Vysočina saláma 1 kg

SUPER
CENA

9911
1l =17,13€

Dezert Toffifee 125 g

 -26%

391
1kg = 11,12€ 

-19%

494

-17%

793

Hriňovská tehla 45% 1 kg

SUPER
CENA

391
1l =1,85€

 SUPER 
 CENA

994
1kg =9,98€



www.karmen.sk

karmen@karmen.skkarmen@karmen.sk

• Nám. Kráľovnej pokoja 3
• Čsl. Armády 29
• 
• 
• 

Švábska 80
Veľký Šariš, Hlavná 3
Veľký Šariš, Prešovská 60

POTRAVINY

ponuka sortimentu je dostupná do vyčerpania skladových zásob

 Uvedené ceny platia od 06.10.2017 - 08.10.2017

www.karmen.sk
ilustračné foto

Aktuálna ponuka maloobchodných predajní CBA - KARMEN 

Pavlovičovo nám. 8• 

• Sabinovská 32
• Nám. 1.mája č.3

• Hlavná 129
• Hlavná 27

• Požiarnická 8
• Vihorlatská 2/C

Metaxa  5* 38% 0,7 l Pilsner Urquell 12% 0,5 l

Jacobs Velvet 200 g  Rama classic 400 g Cestoviny Bezva 400 g
 vybrané druhy vybrané druhy

Pepsi 2,25 l
Mirinda 2,25 l

Siesta 35 g

-28%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€59089
1l =1,78€

-20%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€59099
1l =0,44€

-00%-20%

00000590059590
994

1l= 7,13€00000590059590
280

1kg=0,70€

-20%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€593 99

1kg =19,95€

-8%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€591 09
1kg =2,73€

-28%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€59025

-6%

1l = 1,08€590 69
1l =0,35€1l = 1,08€599 99
1l =14,27€



/1700443/ Stavebná spoločnosť hľadá 
pracovníkov na tieto pozície:  murár, te-
sár, železiar. Práca v Prešove. T. č. 0907 
616 524

/1700446/ Ponúkame prácu: ELEKTRIKÁR 
- Nemecko, 14 eur/h, zabezp. ubytovanie, 
živnosť (môžu byť aj partie - min. jeden 
nemecky hovoriaci na komunikatívnej 
úrovni). Náplň práce, právomoci a zodpo-
vednosti: inštalácia rozvodov, drážkova-
nie v stenách, montáž rozvodových skríň, 
kompletné elektroinštalačné práce. Požia-
davky: osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
§ 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. 
z., nevyhnutná znalosť NJ na komunika-
tívnej úrovni, VP sk. B, vlastné auto. T. č. 
0908 768 687

/1700448/ MeRa service hľadá upratovač-
ku do administratívnej budovy na Širpe. 
Volať na t. č. 0903 567 919

gie o výmere 54 m2 po ČR na 2/4 posch. 
Cena 70 000 eur. Kontakt: 0907 959 893

/1700447/ Predaj st. pozemku vo Finti-
ciach, rozloha pozemku 711 m2 + záhrada 
946 m2 (pod časťou záhrady vedie vysoké 
napätie), obdĺžnikový tvar, cena 23 900 
eur. T. č. 0905 339 388

/1700444/ Objednajte si masáž v pohod-
lí domova. Zavolajte mi na t. č. 0911 138 
106. Masér: Miroslav Hudák. Web www.
domanaj.sk. Približná cena 11,90 eur. Zľa-
vy pre dôchodcov (2 os. - 10 %), pre rodinu 
(3 os. - 10 %).

/1700409/ Slovenská rodina žijúca v An-
glicku hľadá opatrovateľku (2 dievčatá 7 
r., 13 r.). Na veku nezáleží, kladný vzťah 
k deťom a minimálny pobyt 1 rok nevy-
hnutné. Nástup dohodou. Plat: 350 libier. 
Záujem a otázky posielajte na email:  
alex.fab@hotmail.com

/1700419/ Hľadáme zmenového kuchára 
na TPP so zaujímavými platovými pod-
mienkami v Plaza Beach Resort. Nástup 
ihneď. Viac informácií na t. č. 0948 335 
565

/1700435/ Prijmeme pracovníkov na vý-
daj teplej stravy v prevádzke rýchleho 
občerstvenia. Pracovná doba od 9. - 15. h 
(možná dohoda aj na dlhší pracovný čas). 
Soboty a nedele sú voľné! Prevádzka sa 
nachádza v Prešove na Hlavnej ulici. Volať 
pondelok - piatok od 8. - 14. h p. Spišák.  
T. č. 0917 503 015

/1700437/ Hľadám realitného makléra na 
pobočku v Prešove. Bližšie informácie na 
t. č. 0918 993 424

/1700423/ Kúpim železné trúbky (priemer 
cca 80 a 60) a profily I a U na výstavbu prí-
strešku na drevo. T. č. 0905 858 759

/1700426/ Sme dve študentky - vy-
sokoškoláčky a hľadáme ubytovanie  
v podnájme v Prešove. T. č. 0910 432 904

/1700438/ Predám terárium 150 x 50 x 50 
cm, komplet zariadené, cena 100 eur. T. č. 
0908 639 058

/1700441/ Predám pánsky bicykel za 20 
eur, dámsky bicykel za 30 eur, klietky na 
kanáre - cena dohodou, škôlku na spev 
mladých kanárov so 4 klietkami - cena 50 
eur dohoda, 2 ks akvária - jeden s rastli-
nami menom Vallisneria, druhý prázdny, 
živú potravu pre akvaristické rybky me-
nom Rupice, kŕmitka pre zajace - dohoda. 
T. č. 051/77 671 74

/1700442/ Predám zemiaky na zimné 
uskladnenie, ručný zber, cena 0,30 eur za 
1 kg. T. č. 051/77 16 711, 0907 021 241

/1700445/ Predám funkčný počítač  
s príslušenstvom. Cena je 70 eur, k tomu 
je aj starší dotykový mobil Samsung. Kon-
takt: 0915 405 125

/1700424/ Predám stavebný pozemok  
v Bardejovkých Kúpeľoch, 672 m2, šírka 24 
m, dĺžka 28 m, pri golfovom areáli. Cena 
66 eur/m2. T. č. 0905 807 835

/1700431/ Predám alebo vymením rodin-
ný dom v Prešove. Výmena za 3-izbový 
byt v blízkosti Solivaru + váš doplatok. 
Cena domu je 95 000 eur + dohoda. Info 
na t. č. 0908 300 011, 0905 653 595

/1700433/ Predám rodinný dom so záhra-
dou blízko centra Prešova. T. č. 051/77 12 
127

/1700440/ Predám 2-izb. byt - Košice - 
Staré mesto, Lomená ulica. Byt je bez lo-
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PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 2, 
vchod z Weberovej ulice, t. č. 0917 946 402, PO 
- PIA: od 8.00 h
Kancelárske potreby (vedľa novinového stán-
ku), Evanjelické kolégium, Hlavná 137, PO - PIA: 
8. h - 16.30 h

Kúpim kvalitné obrazy, knihy  
a LP platne vo veľkom množstve.  

Platba v hotovosti.  
T. č. 0915 956 695

NONSTOP LINKA 0918 698 213

Večerné prekvapenie 
od donáškovej služby 
PIZZA NA ROHU

Správne znenie tajničky z čísla 6729: „Začala 
škola a znova budem musieť písať synovi do-
máce úlohy.“ Dnešnými výhercami prekvape-
nia od donáškovej služby Pizza Na rohu sú: 
Viliam Saksa, Tomášikova 22, Prešov, Mária 
Trubanová, Mičurinova 25, Prešov a  Danka 
Ferková, Švábska 58, Prešov. „Prekvapenie“ 
od donáškovej služby Pizza Na rohu si vý-
hercovia môžu prevziať osobne od dnes do 
štvrtka budúceho týždňa priamo v  pizzérii. 
Ak tak neurobia, výhra im prepadne. Pri pre-
vzatí „prekvapenia“ je potrebné sa preukázať 
dokladom totožnosti.



Sv. Bruno, kňaz
Sv. Viera, mučenica

05:20 Ninja Factor USA IV 06:50 Simpso-
novci XVII (10) 07:20 Moja mama varí 
lepšie ako tvoja 08:35 Hľadá sa dom pre 
milionárov II (2) 09:55 Páli vám to 10:55 
Tru Calling (24) 12:10 Prvé oddelenie 13:10 
Simpsonovci X (3) 13:35 Profesionáli III 
(2) 14:25 Simpsonovci XVII (11) 15:00 
Simpsonovci X (4) 15:30 Ninja Factor USA 
IV 16:35 Simpsonovci XVII (12, 13) 17:35 
Hviezdna brána III (4, 5) 19:35 Profesio-
náli III (3) 20:35 Thor: Temný svet 23:00 
Príbeh Antwona Fishera 01:35 Šokujúce 
rodinné tajomstvá (1/6) 02:25 Hľadá sa dom 
pre milionárov II (2) 03:10 Profesionáli III 
(3) 03:50 Šokujúce rodinné tajomstvá (1/6) 
04:30 Črepiny Plus 

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:15 Te-
lenákupné pásmo 09:30 Šport+ 10:00 Sprá-
vy 10:30 Správy 11:00 Téma dňa 12:00 Žur-
nál 12:30 Ekonomika 12:45 Spektrum 13:00 
Správy 13:30 Správy 14:00 Správy 14:30 
Analýzy a trendy 15:00 Správy 15:30 Správy 
16:00 Žurnál 16:30 Ekonomika 16:45 Biznis 
17:00 Správy 17:30 Správy 18:00 Dobré 
správy 18:30 Hlavné správy 19:00 Šport 
19:10 Štúdio Kultúra 19:40 Správy 20:00 
Správy 20:30 Portrét Evy Kristínovej 21:00 
Správy 21:15 Žrebovanie TIPOS 21:20 Sprá-
vy 21:30 Štúdio Šport - Bez dresu 22:00 Žur-
nál 22:25 Informácia pre tipujúcich 22:30 
Šport+ 23:00 Správy 23:30 Showbiz 00:00 
Správy 00:30 Žurnál 00:59 Záver vysielania 

05:30 Top star 05:45 Nákupné maniačky 
06:35 Tipos info 06:40 Nové bývanie 07:15 
Panelák 08:30 Panelák 09:45 Nákupné ma-
niačky 11:00 Nové bývanie 12:00 Nové bý-
vanie 13:00 Vtierka Castle I (3) 14:00 Prison 
Break: Útek z väzenia II (17, 18) 16:00 C.S.I.: 
Kriminálka Miami X (3) 17:00 Klamári I (6) 
18:00 Súdna sieň 19:00 Súdna sieň 20:10 
Vtierka Castle I (4) 21:00 Myšlienky vraha: 
Za hranicami I (11, 12) 22:55 Žrebovanie 
23:05 Top star 23:30 Dexter VIII (7) 00:40 
Skutočné paničky z New Jersey VI (3) 01:45 
Nákupné maniačky 02:50 Súdna sieň 03:35 
Súdna sieň 04:20 Dexter VIII (7) 

05:55 Snídaně s Novou 08:25 Novashopping 
08:45 Ulice (3314) 09:40 Ordinace v růžové 
zahradě II (760) 11:00 Co na to Češi 11:50 
Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní 
noviny 12:30 Správná dvojka III (8) 12:50 
Ordinace v růžové zahradě II (58) 14:00 
Dr. House VI (18) 15:00 Dr. House VI (19) 
15:55 Námořní vyšetřovací služba XII (15) 
16:57 Odpolední Počasí 17:00 Odpolední 
Televizní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 
Ulice (3315) 19:30 Televizní noviny 20:20 
Kameňák 4 22:00 Millerovi na tripu 00:10 
Noc filmových nadějí 04:55 Novashopping

17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Ahoj 
Slovensko 18:30 Večerníček 18:35 Príbehy z 
Feniklovej ulice 18:40 Trpaslíci 18:45 Kniha 
džunglí I 18:55 Poštár Pat II 19:10 Zveda-
vý George 19:35 Ako vznikajú veci okolo 
nás II 19:40 Ako vznikajú veci okolo nás II 
19:45 Ako vznikajú veci okolo nás II 19:50 
Zázračný miniateliér 20:00 Správy RTVS v 
slovenskom posunkovom jazyku 20:10 Fa-
mília 20:35 Lekár umierajúceho času (2/5) 
22:00 Nech žije sloboda! 23:30 Spomíname 
na Deža Ursínyho 00:50 Správy RTVS 01:40 
Správy RTVS z regiónov 01:55 Správy- Hí-
rek 

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 
09:50 Rodinné prípady 10:50 Susedské prí-
pady 11:45 Kobra 11 XVIII (15/15) 12:50 
Kobra 11 XIX (2/14) 13:50 Farma 15:00 
Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 Prvé televízne noviny 17:25 Reflex 
17:55 Rodinné prípady 19:00 Televízne 
noviny 20:05 Počasie 20:20 Športové no-
viny 20:30 Farma 21:40 Farma - duel 23:30 
Kobra 11 XVIII (15/15) 00:30 Kobra 11 XIX 
(2/14) 01:30 King Kong 04:30 Policajné prí-
pady 

05:35 Tri sestry (37, 38/123) 07:00 Fatma-
gul (96/160) 08:30 Priatelia 09:00 Veštiareň 
10:00 Priatelia 11:00 Nekonečná láska (169, 
170) 13:20 Láska na druhý pokus II (76) 
14:45 Cigánky (161, 162/162) 16:45 Tri ses-
try (39, 40/123) 18:35 Priatelia 19:40 Monk 
20:30 Svadobné zvony 22:20 Sherlock a 
Watsonová II (5, 6/24) 00:10 Priatelia 01:10 
Monk 02:05 Upírske denníky IV (20/23) 
02:45 Sherlock a Watsonová II (5, 6/24) 
04:10 Smotánka 

05:50 Aj múdry schybí 06:50 V mene záko-
na 07:15 Knight Rider II (15, 16/24) 09:45 
X-Men: Legenda začína 10:05 Tom a Jerry 
10:45 Vtipné videá 13:00 Kurz sebaovláda-
nia 13:55 Knight Rider II (17, 18/24) 16:00 
Lovec zločincov III (15, 16/23) 18:00 Kobra 
11 XIX (1/14) 20:15 King Kong 00:05 Trój-
ska Helena 03:10 Športové noviny 03:20 
Skúška života 

05:40 Noviny TV JOJ 06:35 Krimi 07:05 
Noviny TV JOJ 08:20 Extrémne prípady 
09:45 Súdna sieň 10:55 Policajti v akcii 
12:00 Noviny o 12:00 12:20 Top star 12:55 
15 minút. kuchár 13:50 Amerika má talent 
XII (4) 15:55 Policajti v akcii 17:00 Noviny 
o 17:00 17:55 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Všetko čo mám rád 23:10 Gangster Ka 01:15 
Tru Calling (24) 02:15 Nové bývanie 03:20 
Noviny TV JOJ 04:00 Policajti v akcii 04:40 
Súdna sieň 

05:40 Duel 06:10 Správy RTVS 07:00 Hurá 
do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Svet z vtáčej perspektívy VI 09:00 Otec 
Brown II (8/10) 10:00 R.I.S. Oddelenie ve-
deckého vyšetrovania III (10/16) 10:55 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 
14:30 Postav dom, zasaď strom 15:00 Sve-
tové dedičstvo UNESCO na Slovensku 15:30 
Tv šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy VI 17:00 Otec Brown II 
(9/10) 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 
18:25 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 
Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 
22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Červený 
drak 00:35 Hudba made in slovakia 01:05 
R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 
III (10/16) 02:00 Červený drak 04:00 Dám-
sky klub 

06:05 Žena na konci sveta VIII 06:35 Podaj 
mi ruku a poď 06:40 Podaj mi ruku a poď 
06:50 Máša a medveď II 06:55 Bob a Bobek 
na cestách 07:00 Kniha džunglí I 07:15 Zve-
davý George 07:35 Ako vznikajú veci okolo 
nás II 07:40 Ako vznikajú veci okolo nás II 
07:45 Zázračný miniateliér 07:55 Trpaslíci 
08:00 Živá panoráma 08:30 Správy RTVS z 
regiónov 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Róm-
sky magazín 09:55 Ešte sa nevraciam 11:05 
Pamätník 11:30 Obedníček 11:40 Príbehy z 
Feniklovej ulice 11:45 Trpaslíci 12:00 Živá 
panoráma 12:30 Moderná architektúra 
na Slovensku 13:25 60 zabijakov divočiny 
III.- Na misii 13:50 Úžasné krajiny 14:35 
Umenie 15:00 Chirurg 15:30 Tvárou v tvár 
15:55 (Ne)celebrity 16:05 (Ne)celebrity 
16:15 Svetové dedičstvo UNESCO na Slo-
vensku 16:30 Televíkend 17:00 Správy- Hí-
rek 17:10 Encyklopédia slovenských obcí 
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Baran 21.3. - 20.4. 
Raňajšiu nepríjemnú situáciu 

zvládnete pomocou humoru a vyhnete 
sa tak nepríjemnostiam. Večer vás čaká 
zaujímavá akcia, kde sa dozviete veľa 
noviniek.

Býk 21.4. - 21.5. 
Najväčšie potešenie vám spô-

sobí zistenie, že sa môžete spoľahnúť 
na svoje schopnosti. Hneď vám stúpne 
sebavedomie. Ak chcete začať niečo 
nové, najlepšie bude hneď teraz.

 Blíženci 22.5. - 21.6. 
Nenechajte sa vyprovokovať. 

Vaša nálada by mohla upadnúť do mí-
nusu. Popoludnie vám prinesie niekoľ-
ko milých prekvapení. Netrápte sa, ak 
vám prekazia plány.

Rak 22.6. - 22.7. 
Nikto vám len tak ľahko ne-

dokáže pokaziť dobrú náladu. Máte 
radosť z tvorivej činnosti, na ktorú sa 
vám otvorí potrebný priestor. Ukážte, 
čo sa vo vás skrýva.

Lev 23.7. - 23.8. 
Hviezdy vás varujú. Dnes treba 

menej rečniť a viac počúvať. Už ráno 
vás tak nadchne nejaká myšlienka, že 
by ste mohli prehliadnuť veľa detailov.

Panna 24.8. - 23.9. 
Nemali by ste sa preceňovať  

a brať si na krk viac práce ako môžete 
zvládnuť. Vaše schopnosti sú síce mi-
moriadne, ale nemali by ste prekročiť 
únosnú mieru. Potrebujete viac spán-
ku.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Stretnutia s ľuďmi, ktoré nemajú 

nič iné na mysli, ako sa pred vami vy-
ťahovať, vám kazia náladu. Radšej sa 
venujte veciam, v ktorých máte zatiaľ 
trochu nejasno a chcete ich lepšie po-
chopiť.

 Škorpión 24.10. - 22.11. 
Je vhodný deň na vybavovanie 

vecí, ktoré ste doteraz nestihli. Môžete 
rátať s podporou okolia a priateľov. Ak 
vás prekvapí nečakaná návšteva ne-
majte jej to za zlé, myslí to dobre.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Nespoliehajte sa na cudziu po-

moc, ak môžete niečo urobiť aj sami. 
Vyžaduje si to síce isté sebazaprenie, 
ale nakoniec sa dostaví spokojnosť  
s výsledkom. Aj malé úspechy sú úspe-
chy.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Budete konať rozvážne a všetky 

stretnutia sa skončia úspechom. Ľú-
bostné dobrodružstvá si však odpus-
tite, mohlo by sa stať, že sa popálite.

Vodnár 21.1. - 19.2.
Svoju energiu zasadzujte za ro-

zumné veci. Stačí malá nerozvážnosť  
a oheň bude na streche. Zvážte, či vaše 
správanie nie je detinské. Skôr než nie-
čo poviete, napočítajte aspoň do troch.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Nemali by ste si nechať ujsť prí-

ležitosť na nadviazanie nového vzťahu. 
Pravdaže iba v tom prípade, ak práve 
teraz žiadny nemáte. Niečo vás dnes 
veľmi poteší.
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HORA MEDZI NAMI, Slovenské 
titulky, USA, 2017, dráma, 109 
min., od 12 rokov, o 18:10 h

Ray Cooney - Všetko najlepšie!
18:30, Historická budova
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TIPOVACIA LIGA

Ľubomír
Bizub

Andrej
Gmitter

Igor  
Kočiško

 Jozef
Kičura

Juraj
Hudáč

Jozef
Komár

Vlastislav
Laskovský

 Vladimír
Staš

Patrik 
Tomič

 František
Soporský

Futbal kvalif. MS 

Škótsko (3) 
–

Slovensko (2)

Modra (10) 
–

Prešov (1)

Most (1) 
–

Prešov (6)

Osmos Bratislava (7) 
–

Prešov (1)

Ľubotice B (13) 
–

V. Šebastová (6)

Hádzaná muži

Hádzaná ženy

Hokej muži

Futbal 6. liga

Miroslav
Benko

 0:0 1:1 0:0 0:1 1:0 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1

 18:42 23:41 21:42 17:36 22:39 17:37 18:32 23:30 21:36 26:44 20:41

 30:18 32:21 26:21 28:28 25:20 23:18 26:21 26:23 28:23 28:22 31:23

 1:5 2:3 3:4 4:5 3:3 2:6 2:4 2:0 2:5 3:3 4:2

 2:2 1:1 2:3 1:3 3:2 3:1 3:1 2:1 0:2 1:1 1:3

Kto a koľko bodov už má na konte?  
(jm) – Sedmička priniesla šťastie 
len Ľubomírovi Bizubovi , uvidíme, 
na koho sa usmeje osmička. Štartu-
jeme ôsme kolo našej súťaže. Zápas 
číslo jeden, zápas o  všetko, možno 
aj zápas roka, je pred futbalistami 
Slovenska v kvalifikácii na MS 2018 
v  Rusku. V  tejto chvíli už poznáme 
jeho výsledok, no asi by nám to nie-
ktorí neodpustili, keby sme súboj so 
Škótmi nedali do ponuky. A tak mô-
žeme porovnávať, kto „v predstihu“ 
na konte päť bodov, kto jeden a kto 
zatiaľ nulu. V ďalších stretnutiach si 

minimálne pri mužskom hádzanár-
skom súboji môžu byť všetci (na 99, 
999 %) istí, že bodík za uhádnutie 
víťaza zápasu majú vo vrecku. Iné to 
je v  prípade ženskej hádzanej, tam 
je favoritom skôr Most, no prešov-
ské „baby“ môžu prekvapiť. Ďalej 
tu máme mužský hokej, tučniaci sa 
predstavia v  hlavnom meste, prog-
nózy sú väčšinou optimistiké. Na 
záver sme vybrali meranie síl dvoch 
zemepisných susedov v  šiestej fut-
balovej lige. V Ľuboticiach by to mo-
hol byť aj sviatok futbalu, lebo obaja 

súperi sa prezentujú sympatickým 
vystupovaním v  najvyššej okresnej 
súťaži. Kedy vyšlo aj počasie, dá sa 
predpokladať slušná divácka kulisa. 
Nuž, uvidíme, ako tých 55 tipov (no 
hlavne výsledkov) zamieša či neza-
mieša poradím súťažiacich. Druhý 
má pred šiestym len dvojbodový 
náskok, môže sa pokojne stať, že si 
poradie po tomto víkende vymenia. 
To isté platí aj o ostatných. Dáme sa 
prekvapiť. 
Poradie po 7. kole: Miroslav Benko 
34 bodov, František Soporský 28, Ju-

raj Hudáč, Vladimír Staš a Vlastislav 
Laskovský po 27, Ľubomír Bizub 26, 
Igor Kočiško 23, Jozef Komár a Patrik 
Tomič po 20, Jozef Kičura a Andrej 
Gmitter po 19.     
Pravidlá bodovania - Futbal: presný 
uhádnutý výsledok – 5 bodov, uhád-
nutie remízy – 2 body, uhádnutie 
víťaza zápasu – 1 bod. Hokej (v riad-
nom hracom čase): presný uhádnutý 
výsledok – 7 bodov, uhádnutie remí-
zy – 4 body, uhádnutie víťaza zápasu 
– 1 bod. Hádzaná: presný uhádnutý 
výsledok – 20 bodov, uhádnutie re-
mízy – 10 bodov, uhádnutie rozdielu 
gólov pri správnom tipe na víťaza 
– 5 bodov, uhádnutie víťaza zápasu 
– 1 bod. 

VEČERNÍKA 2017/2018
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(jm) – Prvá hokejová liga mala na programe 7. kolo. 
Jeho výsledky zamiešali poradím a  to hlavne na naj-
vrchnejších priečkach. Dubničania prehrali doma na 
samostatné nájazdy 2:3 s Topoľčanmi a sami sa pripra-
vili o  pozíciu lídra. Tú prenechali Prešovčanom, ktorí 
vysoko zdolali Spišskú Novú Ves 9:3. Ešte produktív-
nejší v koncovke boli Michalovčania, ktorí vyhrali nad 
Považskou Bystricou 13:2. Skalica si poradila s rezer-
vou Nových Zámkov 7:0 a Trnava prehrala doma s HC 
Osmos Bratislava 0:3. 

Po takýchto rezultátoch je hor-
né polovica tabuľky poriadne 
„natrieskaná“, prešovských 
tučniakov a  piate Topoľčany 
delí jediný bod (18 resp. 17).   

Východniarske derby pri Tory-
se malo zaujímavý úvod. Do-
máci uragán odštartoval kapi-
tán Marcel Baláž (autor hetri-
ku) a znamenal vedenie 4:0 už 
v piatej minúte. Hosťom sa ne-
skôr podarilo korigovať na 4:2. 
V  predposlednej minúte prvej 
tretiny zvýšil Prokop na 5:2 
a diváci v prestávke sa tak mali 
o čom medzi sebou rozprávať. 
Sedem pukov v sieti za dvadsať 
minút - to veru už dávno nevi-
deli. Druhá a tretia časť už toľ-
ko gólov nepriniesla, no favo-

rit si s  prehľadom strážil svoj 
bezpečný náskok. V 48. minúte 
dali Prešovčania deviaty gól, 
desiaty už nie, hoci času bolo 
pomerne dosť. Napriek tomu 
diváci odmenili domáci tím po 
záverečnej siréne zaslúženým 
potleskom.      

HC Prešov Penguins – HK 
Spišská Nová Ves 9:3 (5:2, 
3:0, 1:1), góly a asistencie: 
2. Baláž (Ferenc), 3. Krajňák 
(Ferenc, Pulščák), 4. Baláž 
(Šimčák, Michalčin), 5. Pulščák 
(Ferenc, Krajňák), 19. Prokop 
(Michalčin), 21. Tomčák (Pro-
kop, Hopkovič), 31. Šimčák 
(Baláž, Krajňák), 38. Baláž 
(Bylina, Novický), 48. Miko-
lášek (Prokop) – 11. Findura, 

18. Findura, 53. Lesňák. Strely 
30:33. Vylúčenia: 4:4 na 2 min. 
Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: Hatala – Wolf, 
Štofančík. Diváci: 522.

Prešov: Škorvánek (48. Spod-
niak) – Novický, Hopkovič, Pa-
vúk, Taran, Michalčin, Gábor, 
Palko, Komloš – Mikolášek, 
Tomčák, Prokop – Krajňák, 
Šimčák, Baláž – Chalupa, By-
lina, Gavrik – Pulščák, Ferenc.

Šarišanov dnes čaká vystúpe-
nie 8. kola na ľade Osmos-u 
Bratislava. V  domácom drese 
nastúpi Jaroslav Obšut, pre-
šovský odchovanec, ktorý 
v uplynulých dvoch sezónach 
hrával práve v  drese tučnia-
kov. No a  potom už prídu na 
rad dva veľmi zaujímavé do-
máce súboje, so Skalicou a To-
poľčanmi...  

Foto: V. Zamborský

(jm) – V Poprade sa konali Majstrovstvá východoslo-
venskej oblasti v plávaní. Stretli sa zástupcovia ôsmich 
klubov, spolu súperilo 155 pretekárov na dlhých tra-
tiach určených pre jednotlivé vekové kategórie - C na 
400 metrov voľný spôsob, B na 800 metrov voľný spô-
sob, A , juniori a seniori na 800 a 1500 metrov voľný 
spôsob. Pod Tatrami mali svoje zastúpenie aj členovia 
Plaveckého klubu Prešov a TJ Slávia PU Prešov.

Výsledky pretekárov PK Prešov: 

Adam Hromják (junior) – tretí 
na 800 metrov (čas 10:15,47 
min), Matej Krajňák (C) – 

druhý na 400 metrov (čas 
7:09,52 min), Kristína Kraj-
ňáková (B) - prvá na 800 met-
rov (čas 11:06,14 min), Laura 
Petrušová (B) - prvá na 1500 

metrov (čas 22:43,62 min). 

Výsledky pretekárov TJ Slá-
via PU Prešov: 

Eduard Guman (14 r) – prvý 
na 800 metrov (čas 9:49.94 
5 min) a na 1500 metrov (čas 
18:51.34 min),  Ján Giňovský 
(19 r) – druhý na 800 metrov 
(čas 10:58.00 min) a  na 1500 
metrov (čas 21:07.85 min), Ši-
mon Mindáš (16 r) – druhý na 
800 metrov (čas 9:57.14 min) 
a na 1500 metrov (čas 19:02.67 
min). 

Štyri góly za päť minút a hetrik kapitána

Medailové úlovky Prešovčanov

Matej Krajňák
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VK MIRAD PU Prešov - VK KDS Šport Košice
1:3 (-15, -18, 19, -18)

V domácej premiére prehra 
(vz) - Premiérový zápas 
v domácom prostredí v ná-
hradnej hale prešovským 
volejbalistom nevyšiel. 
Prehrali vo východoslo-
venskom derby s Košicami 
v treťom kole 1:3. Prešovča-
nom chýbali blokári chorý 
Červeň, pre účasť na kurze 
Mikovčík a aj nahrávač Ju-
rko.

Oslabení domáci začali v  špor-
tovej hale Spojenej školy Ĺ. 
Podjavorinskej, kde budú počas 
rekonštrukcie haly PU hrávať 
domáce stretnutia, s príliš-
ným rešpektom. Hneď v  úvode 
ich zaskočil dobrým servisom 
Kašperkevič a Košičania viedli 
8:0. V  ďalšom priebehu urobil 
Prešov technické chyby, naopak 
hostia mali kvalitný útok a bez 
problém vyhrali prvý set. 

Druhý set bol zo začiatku vy-
rovnaný, ale iba do stavu 4:5 pre 
Košice, ktoré úspešnými smečmi 
a chybami domácich išli do ve-
denia 9:4. Neskôr to už bolo 19:9 
a  vtedy tréner Prešova Jaroslav 
Vlk poslal na ihrisko mladého 
Šimona Gulu, ktorý oživil rady 
domácich a  tí si pripísali šesť 
bodov v  rade. Dôrazní Košiča-
nia však zvrat nepripustili a vy-
hrali aj tento set. Pri poslednej 
výmene si nepríjemne poranil 
oko kapitán Prešovčanov Martin 
Sopko st. a  v  ďalšom priebehu 
stretnutia už do hry nezasiahol. 

Domáci začali tretie dejstvo lep-
šie, darilo sa aj mladým hráčom. 
Košičania v  tomto sete ani raz 

nevyhrávali, len doťahovali ná-
skok Prešova. Tých do lepšieho 
výkonu hnali aj výborní divá-
ci. Niekoľko razantných útokov 
a  domáci viedli v  závere 23:17 
a náskok si už udržali do konca 
setu. 

Spočiatku bol vyrovnaný aj štvr-
tý set, diváci znova burcovali, 
ale hostia v  ňom už rozhodli 
o svojom víťazstve. 

Ako videl duel nováčik v  pre-
šovskom drese Vladimír Kato-
na? „Kolektív je super. Prehra 
mrzí. Bol to môj prvý domá-
ci zápas vo farbách Prešova 
v novej hale, kde sme veľa ne-
natrénovali, ale nebudem sa 
vyhovárať. Chýbali nám opo-
ry na bloku a  takto sa nedá 
hrať proti takému tímu ako 
sú Košice. Bolo to nervózne. 
Po nástupe mladých, ktorí sa 
rozbláznili, sme vyhrali tretí 
set. So svojim výkon nie som 

spokojný, mrzí ma však pre-
hra.“ 

Tréner Prešova Jaroslav Vlk:   
„V novej hale sme začali s prí-
lišným rešpektom. Nezachy-
tili sme úvod zápasu. Začali 
sme ustráchane, nechali sme 
sa Kasperkevičom nachytať 
na jeho kvalitný servis. Pre-
stali sme si veriť a  nič nám 
nevychádzalo. Nastúpili sme 
v improvizovanej zostave bez 
dvoch blokárov i nahrávača. 
Katona musel ísť na blok, až 
po preskupení sme sa dostali 
do hry a ten výkon sme aspoň 
trošku zlepšili. Po druhom 
sete nám chýbal aj zranený 
Martin Sopko. Na kompakt-
ne hrajúce Košice, na ktorých 
vidno, že sú rozohrané, to 
dnes nestačilo.“ 

Prešov: S. Lampart 1, M. Sopko 
st. 4, Macko 10, Rajduga 7, Hu-
dák 6, Katona 11, libero T. Lam-
part (Gula 9, Margicin 0). Ko-
šice:  Kasperkevič 3, Jakubov 5, 
Kríž 7, Lamanec 12, M. Sopko ml. 
17, Labik 5, libero Vitko (Smolej 
7, Šompľak 0, Pizur 2, Kopka 2). 
Pred 322 divákmi rozhodovali 
Porvazník a Höger.

Zajtra sa Prešov predstaví v Zvo-
lene a  najbližší domáci duel  
v ŠH SŠ Ľ. Podjavorinskej v Pre-
šove je naplánovaný na 14.ok-
tóbra o 16. h.

Foto: V. Zamborský

Kto s kým 
na zelených 
trávnikoch
3. liga Východ 
12. kolo 8.10. o 14.30. h
Lipany _ Stropkov (7.10 
o 13.h)
Šar. Michaľany – Prešov B
Snina – Sabinov

4. liga Sever 
12. kolo 8.10 o 14.30 h
Pušovce – Ľubotice
Záhradné – Fintice 
Veľký Šariš - Medzilaborce 

5. liga Šarišská 
10. kolo 8.10.o 14.30. h
Kamenica – Stará Ľubovňa
Kendice – Koprivnica
Široké – Malý Šariš 
Župčany – Čirč
Demjata – Ražňany 

6. liga ObFZ Prešov
10. kolo 8.10. o 14.30 h
Šarišské Dravce – Záborské 
(10.30 h)
Nemcovce – Torysa
Peč. N. Ves – Uz. Šalgov
Chmin. N. Ves – Chmiňany 
Ľubotice B – Vyšná Šebastová
Hermanovce – Dubovica 
Rožkovany - Drienov

7. liga ObFZ Prešov
10. kolo 8.10.2017 o 14.30 h
Ostrovany – Žehňa (7.10 
o 14.30 h)
Brezovička - Víťaz (11. h)
Gregorovce - Kapušany
Terňa - Šar. Sokolovce 
Petrovany - Hrabkov
Kojatice - Fričovce 
Žipov - Šar. Bohdanovce 

8.A liga ObFZ Prešov
8. kolo 8.10.2017 o 14.30 h
Janov - Drien. N. Ves (10.30 h)
Miklušovce - Kokošovce
Radatice – Haniska
Ruská N. Ves – Svinia
Chmeľov – Sedlice
Lemešany – Tulčík(5.11 
o 13.30)

8.B liga ObFZ Prešov
7. kolo 8.10.2017 o 14.30 h
Jarovnice – Poloma (10.30 h)
Jakubovany – Brezovica
Lipany B - voľno 
Medzany - Krivany
Hubošovce – Jakubova Voľa

I. liga ženy
5. kolo 7.10. o 13. h
Prešov - Nitra 
Prešov - Žilina

Športové pozvánky 
CYKLISTIKA - Zajtra od 8.30 
h bude v  našom meste na 
cyklistickom štadióne 5. ročník 
Prešovského kilometra, ktorého 
cieľom je podpora cyklistiky. 
Pretekať sa bude formou stíhacej 
jazdy (dvojica proti sebe). 
Ochranná prilba je povinná pre 

všetkých pretekárov. Súťažiť sa 
bude v  šestnástich kategóriách 
od predškolákov až po seniorov 
na okruhu dlhom 333 metrov. 
Predškolákov čaká jedno kolo, 
mladšie žiačky a žiakov 1,5 kola 
(500 m) ostatných 3 okruhy 
(1000 m).

Dvaja mladíci Matúš Margicin a Šimon Gula, ktorí prospeli k výhre v treťom sete.
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Voľné nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov  
v správe Prešov Real s. r. o. 

OKTÓBER 2017Zoznam voľných NP vo vlastníctve mesta Prešov  
v správe Prešov Real s.r.o. k : september 2017

           najnižšia cena
por. adresa NP číslo posch. kategória priestorov plocha nájmu verejnopr.
č. v m²  v €/m²/rok účely

1 Jarková 2 I.NP služby, kancelárie 63,16 75 8,3
2 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 89,3 45 8,3
3 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 23,8 45 8,3
4 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 24,6 45 8,3
5 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 25,4 45 8,3
6 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 74 45 8,3
7 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 19,4 45 8,3
8 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 20,8 45 8,3
9 Jarková 2 III.NP kancelárske priestory 42,9 45 8,3

10 Prostějovská 33 I.NP zdravotníctvo 63,4 50
11 Prostějovská 33 I.NP zdravotníctvo, prac.RTG 93,42 50
12 Prostějovská 33 I.NP zdravotníctvo 42,73 50
13 Prostějovská 33 I.NP zdravotníctvo 48,24 50
14 Československej armády 29 II.NP reštauračné služby 82,7 40 8,3
15 Slovenská - vo dvore 40 I.NP kancelárske priestory 44,89 50 8,3
16 Slovenská - vo dvore 40 II.NP kancelárske priestory 16,19 33
17 Čapajevova 27 II.NP zdrav., kanc. 46,2 40 8,3
18 Požiarnická 17 I.PP sklad 10,08 20 8,3
19 Požiarnická 17 I.NP kanc.č. 3 13,05 40 8,3
20 Požiarnická 17 I.NP kuchynka č. 20 11,57 40 8,3
21 Požiarnická 17 I.NP kanc. č. 19 21,96 40 8,3
22 Požiarnická 17 II.NP kanc. č. 29 22,07 30 8,3
23 Požiarnická 17 II.NP kanc. č. 37 25,75 30 8,3
24 Požiarnická 17 II.NP kanc.č. 34 25,53 30 8,3
25 Požiarnická 17 III.NP kanc. č. 44 29,98 30 8,3
26 Požiarnická 17 III.NP kanc. č. 41 29,82 30 8,3
27 Požiarnická 17 III.NP kanc. č.  45 39,1 30 8,3
28 Požiarnická 17 III.NP kancelária 30,93 30 8,3
29 Požiarnická 17 III.NP kanc. č. 48 28,76 30 8,3
30 Požiarnická 17 III.NP kanc. č. 43 29,94 30 8,3
31 Hlavná 69 I.PP rešt. služby 157,67 40 8,3
32 Hlavná 69 III.NP kancelárske priestory 170,37 55
33 Hlavná 69 II.NP kancelárske priestory 122,07 55
34 Hlavná 69 II.NP kancelárske priestory 30,64 55
35 Hlavná 69 III.NP kanc.,voľnočas. 141,71 55 8,3
36 Kováčska - MUČO 15 I.PP zdravotníctvo 151,22 40
37 Kováčska - MUČO 15 II.NP zdravotníctvo 88,14 40
38 Kováčska - MUČO 15 I.PP zdravotníctvo 136,33 40
39 Kováčska - MUČO 15 podkrovie archívne účely 79 3
40 Kováčska - MUČO 15 podkrovie archívne účely 19,8 3
41 Kováčska - MUČO 15 III.NP zdravotníctvo 68,89 45
42 Raymanova 4 III.NP zdravotníctvo 45,32 50
43 Raymanova 4 I.NP zdravotníctvo 66,22 70
44 Švábska 41/A II.NP zdravotníctvo 45,35 40
45 Švábska 41/A II.NP zdravotníctvo 42,43 40
46 Švábska 41/A II.NP zdravotníctvo 52,18 40
47 Švábska 24 II.NP kancelárske priestory 73 40
48 Hlavná 72 I.PP reštaur.služby, 211 40 8,3
49 Hlavná 122 podkrovie služby 202,72 55 8,3
50 Budovateľská 57 I.NP garáž  č.8 a sklad 21 27
51 Budovateľská 57 I.NP garáť č.9 a sklad 21 27
52 Budovateľská 57 I.NP garáž  č.21 21 27
53 Budovateľská 57 I.NP po býv. kotolni 8,91 28
54 Justičná 15 I.NP bankomat 3,5 250/rok  
55 Nám.Osloboditeľov 15 I.NP zdravotníctvo 58,24 50
56 Nám.Osloboditeľov 15 I.NP zdravotníctvo 53,84 50
57 Nám.Kráľovnej pokoja 3 II.NP zdravotníctvo 101,72 30
58 Košická 18 I.NP skladové účely 232,33 28 8,3
59 Košická 18 I.NP verejnop.účely,sklad 139,76 30 8,3
60 Ďumbierska 40 III.NP voľnočas. aktivity 243,81 40 8,3
61 Zemplínska 9 I.NP obch., služby 12,5 66
62 Bernolákova 17 II.NP verejnop.účely,sklad 259,1 40 8,3
63 Záborské 504 I.NP kancelária č. 1.05 144,99 25
64 Záborské 504 II.NP kancelária č. 2.12 8,39 25
65 Záborské 513 I.NP školiace stredisko 650,94 25
66 Záborské 513 II.NP školiace stredisko 1279,6 25

Zdravotné stredisko Solivar - Ambulancia č. 1

Zdravotné stredisko Solivar - Ambulancia č. 1

Izba v hoteli Senátor. 

Kúpeľňa patriaca k izbe. 

Kontaktná osoba:  Katarína Žaludková
  Tel.: 051/38 121 07 
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