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rokovanie mestskej rady
Mestská rada v Michalovciach rokovala v utorok 10. júna v zasadačke rady. Prvým
bodom programu bol návrh na vydanie publikácie o T. J. Moussonovi.
Návrh predkladal Ing. Radovan
Čollák. Program pokračoval informatívnou správou o činnosti
mestskej autobusovej dopravy
v Michalovciach za rok 2007,
ktorú predkladal Gejza Sačko.
Nasledujúce body programu:
správa o výsledkoch kontroly poskytovania výkonov mestskej autobusovej dopravy vo verejnom
záujme v meste Michalovce a použitia poskytnutých finančných
prostriedkov pre mestskú autobusovú dopravu z rozpočtu mesta predkladala Ing. Marta Bobovníková, návrh technického riešenia Ul. Štefánikova predkladal
Ing. Ján Džugan, zabezpečenie
spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP v rámci
blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „Svietime
úsporne a spoľahlivo“ predkladala RNDr. Jana Machová, zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP

v rámci OP Životné prostredie
Prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu
„Rozšírenie separácie odpadov
a modernizácia triediacej linky
odpadov“ predkladala RNDr. Jana Machová, návrh zmien a doplnkov k Všeobecne záväznému
nariadenia MsZ Michalovce č.
85/2005 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Michalovce
predkladal JUDr. Gabriel Dorič,
rozpočtové opatrenie č. 4 predkladala Ing. Oľga Bereznaninová,
informatívna správa o projektovej, predprojektovej príprave
a o investičných akciách realizovaných mestom Michalovce
predkladala Ing. Anna Mrázová,
dodatok č. 4 organizačnej štruktúry škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce predkladala Ing. Katarína Poláková, majetkoprávne
záležitosti predkladal Ing. Jozef
Doležal, návrh zmien a doplnkov

Všeobecne záväzného nariadenia
MsZ Michalovce č. 101 o určení
sadzieb a stanovení podmienok
za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta
Michalovce predkladal Ing. Jozef
Doležal, výsledky výberových
konaní na prenájom nebytových
priestorov a pozemkov v majetku mesta Michalovce predkladal
MUDr. Benjamín Bančej, vyhodnotenie rozpočtu VIII. jarných
trhov 2008 a návrh rozpočtu
XXXIX. zemplínskeho jarmoku
2008 predkladal Ing. Radovan
Čollák, návrh plánu rokovaní
MsR, MsZ, komisií MsZ, redakčnej rady novín Michalovčan
a harmonogramu zasadnutí MsR
a MsZ Michalovce na II. polrok
2008 predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, návrh programu X. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predkladal Ing. Radovan Čollák. Záver patril diskusii.
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Na Námestí osloboditeľov sa 16.
júna uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí
príslušníkom jednotiek UNDOF.
Pri príležitosti slávnostného
nástupu príslušníkov ozbrojených síl SR a Rakúskej armády
prijal primátor mesta Viliam
Záhorčák vzácnych hostí v zasadačke mestského úradu. Medzi
pozvanými bol minister obrany SR Jaroslav Baška, náčelník
Generálneho štábu ozbrojených
síl Rakúskej republiky generál
Edmund Entacher a náčelník
Generálneho štábu ozbrojených
síl Slovenskej republiky generál
Ľubomír Bulík.
ip

Koľko slov, koľko viet, koľko strán, koľko kníh núka svet dokorán?
Stačí, ak vieš čítať v ňom písmeno za písmenom.

Návšteva v Kovačici a Pančeve
Delegácia MsÚ Michalovce a súbor Svojina navštívili
v dňoch 6. – 7. júna na pozvanie Domu Matice slovenskej v Pančeve (Srbsko) mestá
Pančevo a Kovačica. Michalovčanov prijali predstavitelia
tamojšej Obchodnej a priemyselnej komory. Na tomto
stretnutí boli prezentované
možnosti vzájomnej spolupráce podnikateľských subjektov.
V prípade záujmu o spoluprácu je na mestskej internetovej

stránke zverejnený kontakt
na túto organizáciu.
V ten istý deň delegáciu
prijal primátor mesta Pančevo.
Pančevo má 80 tisíc obyvateľov,
región, ktorý „obhospodaruje“,
má spolu 130 tisíc obyvateľov.
Okrem týchto stretnutí absolvovali členovia delegácie návštevu
jedného z gymnázií v Pančeve
so slovenskými triedami, strednej priemyselnej školy, spolkového domu Slovákov DETVAN
a Dom Matice slovenskej v Ko-

vačici. Kovačica je prakticky
slovenské mesto s viac ako šesť
tisíc obyvateľmi, hovoriacimi
po slovensky.
Všetky stretnutia, ktoré delegácia absolvovala, sa niesli
vo veľmi priateľskom a srdečnom duchu. Obyvatelia, ktorých
korene sú na Slovensku, sa zaujímali o život a dianie v našej
krajine, diskutovalo sa o možnostiach vzájomnej spolupráce
aj na neoficiálnej báze.
Radovan Čollák

úspešný Tretí ročník Dňa Stráňančanov

V piatok 6. júna 2008 sa Dňa Stráňančanov zúčastnili stovky divákov,
medzi ktorých prišli viacerí významní hostia a poslanci mestského zastupiteľstva ako aj Stráňančanka a poslankyňa NR SR Ľ. Rošková.

Poradný orgán primátora
- Rada cirkví sa zišla v utorok
17. júna na svojom pravidelnom
stretnutí. Predstavitelia ôsmich
cirkví etablovaných na území
nášho mesta na rokovaní s primátorom hovorili prevažne o sociálnych témach. Najdiskutovanejšou bola problematika sociálne slabých a marginalizovaných
skupín obyvateľov a medializácia cirkví. Nasledujúca rada
bude po uplynutí štvrťroka.

Najmenší Stráňančania z materskej škôlky na Ulici školskej sa predstavili s blokom ľudového tanca.
Foto: Michal Oros, text: Michal Stričik

MsÚ Michalovce a IV. ZŠ na Ulici Komenského v Michalovciach,
pripravujú

počítačový – internetový kurz
pre seniorov
Kurz bude prebiehať od 9. septembra do 11. novembra 2008,
každý utorok v čase od 14.00 do 16.00 hod.
Informácie: Ing. Martin Štunda,
odbor sociálnych vecí MsÚ - I. poschodie , č. dv. 183
(v bývalej budove ONV)

Vo štvrtok 12. júna sa uskutočnilo druhé stretnutie Rady mladých
s primátorom mesta. Na stretnutí
zástupcovia jednotlivých michalovských škôl predniesli postrehy
zo života v našom meste a svoje
požiadavky na jeho zlepšenie.
Najviac diskutovanými témami
boli čistota našich sídlisk, väčší
počet športových ihrísk, ich vybavenie, organizovanie kultúrnych
podatí, investičné aktivity mesta
a umiestnenie stien pre grafity.

Aj keď počasie prerušilo a neumožnilo niektoré vystúpenia plánované
na vonkajšej tribúne, záver Dňa Stráňančanov patril po zlepšení počasia pedagógom zo SZUŠ TALENT-UM z Borovicovej ulice a zo súboru Zemplín.

MsÚ Michalovce oznamuje, že vybrané michalovské základné
školy budú v roku 2008 počas letných prázdnin organizovať

LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR
v týchto termínoch:

1. turnus
od 30.06. do 04.07.2008 ZŠ, Školská 2
2. turnus
od 07.07. do 11.07.2008 ZŠ, Komenského 1
3. turnus
od 14.07. do 18.07.2008 ZŠ, Moskovská 1
4. turnus
od 21.07. do 25.07.2008 ZŠ, J. Švermu 6
5. turnus
od 28.07. do 01.08.2008 ZŠ, kpt. Nálepku 16
6. turnus
od 04.08. do 08.08.2008 ZŠ, Krymská 5
7. turnus
od 11.08. do 15.08.2008 ZŠ, T.J. Moussona 4
Informácie: ZŠ, ktorá denný tábor organizuje 08.00 hod. – 14.30 hod.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
12.6.
13.6.
13.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
19.6.
20.6.
21.6.

Koniec školského roka

zasadnutie poslaneckého klubu
rokovanie mestskej rady
rokovanie s predstavenstvom MFK Michalovce a.s.
stretnutie s Radou mladých
rokovanie Správnej rady Nadácie profesora Čolláka
porada primátora
stretnutie s predstaviteľmi OR PZ Michalovce
účasť na otvorení turistickej sezóny na Zemplínskej šírave
účasť na slávnostnom prijatí jednotiek OS SR
a Rakúskej republiky
stretnutie s Radou cirkví
stretnutie s vedením spoločnosti Unomedical
rokovanie valného zhromaždenia VVS a.s. v Košiciach
športový deň mestského úradu
uvedenie nových členov MsP do aktívnej služby
vykonanie sobášnych obradov

Z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na IX. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2008
Ing. Michal Stričík, PhD.:
1. Na základe podnetu viacerých občanov zo sídl. SNP, ktoré
je najmladším sídliskom nášho mesta a na ktorom býva najviac
mládeže a malých detí, dovolím si poprosiť mesto Michalovce, ak
je to možné, o úpravu pieskovísk, ktoré sa nachádzajú na tomto
sídlisku a to predovšetkým v súvislosti s doplnením týchto pieskovísk, pretože mnohé z nich zívajú prázdnotou.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján
Džugan:
Úprava pieskovísk, doplnenie chýbajúceho piesku na sídlisku
SNP bude zrealizované do 30. 5. 2008.
2. Rovnako na Stráňanoch - v tomto volebnom obvode dovolil
by som si poprosiť: Na Ul. konečnej na parkovisku sú veľké diery
pri kanáloch - neďaleko bývalej internátnej školy, kde môže dôjsť
k pomerne veľkej havárii v súvislosti s prechodom vozidiel.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján
Džugan:
Po obhliadke náležitostí opísaných v interpelácií na Ul. konečnej
sme zvážili opísanú problematiku:
a/ Vstup do internátnej školy, jeho povrchová úprava je z tvrdo
liateho asfaltu, ktorý časom zvetral a vytvoril nerovnosti. Technicky
je možné riešiť opravu povrchu len súvislou vrstvou z ABS I – 5 cm.
Keďže je to finančne náročné, TaZS navrhnú do budúceho roka rekoštrukciu povrchu. Do 15. 6. 2008 zabezpečíme opravu veľkého
výtlku pri garážovej časti.
b/ Na parkovisku na Ul. konečnej sa nachádzajú dve rozsiahle
priehlbiny pri KV spôsobené posunom pôdy. Je potrebné vyrobiť nové
sedlá kanálových vpustí, previesť betónovú vysprávku podložia 18 m2
a pokladku ABS I – 6 cm. Tieto práce budú prevedené do 30. 8. 2008.
3. Obrátili sa na mňa viacerí podnikatelia v súvislosti s podpisovaním nových zmlúv v súvislosti s VZN-kom, ktoré platí
v tomto roku - s tým, že sa tam vyskytli nové položky a to položka fakturované služby a položka prevádzkové náklady. V tejto
súvislosti by som mal otázku:
a/ Z čoho vyplýva táto fakturácia?
b/ Čoho sa týka, alebo na čo slúžia tieto finančné prostriedky,
ktoré sa získajú z týchto zdrojov?
c/ Ďalšia otázka v súvislosti s tým, či tento princíp, t.z. fakturácia služieb a prevádzkových nákladov sa vzťahuje na všetok majetok mesta? T.z., či tieto položky fakturuje MsÚ, aj MsKS, aj TaZS,
prípadne ďalšie organizácie, ktoré sa starajú o majetok mesta?
Máme jedno mesto a to má jeden majetok, o ktorý sa treba starať a zveľaďovať ho.
Na interpeláciu odpovedal vedúci odboru hospodárenia s majetkom MsÚ Ing. Jozef Doležal:
Nájomcovia nebytových priestorov majú uzatvorené s mestom Michalovce dva druhy zmlúv a to Zmluvu o nájme nebytových priestorov
a Zmluvu o poskytovaní služieb a médií súvisiacich s prenájmom.
S novým VZN č.101 súvisí Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorej konštrukcia sa nemenila a je jednotná za všetky organizácie mesta t.j. aj TaZS a MsKS. Sadzby za prenájom určuje spomínané VZN a sú pre všetky subjekty záväzné.
Rozdielnu konštrukciu môžu mať Zmluvy o poskytovaní služieb
a médií súvisiacich s prenájmom a to v závislosti od toho, či poskytovateľ je vykonávateľom podnikateľskej činnosti alebo nie. Vzhľadom
na skutočnosť, že správa mestského majetku prešla v rozhodujúcej časti od správcovských organizácií na mesto Michalovce, dňom
1.1.2008 sa mesto Michalovce stalo aj vykonávateľom podnikateľskej
činnosti, čím sa prispôsobilo modelu výkonu správy TaZ. To znamená,
že v zmluvách mesta k priestorom, ktoré do roku 2007 spravovali TaZS
a teraz spravuje mesto, nepribudli nové položky, len došlo k premenovaniu „vnútropodnikových nákladov“ na „prevádzkové náklady“.
Fakturácia v Zmluve o poskytovaní služieb a médií súvisiacich
s prenájmom sa týka:
1 Distribúcie médií
2 Rozúčtovania nákladov na služby a opravy
3 Prevádzkových nákladov, čo sú náklady vynaložené na mzdy
a odvody pracovníkov, ktorí bezprostredne zabezpečujú správu
zvereného majetku.
Tieto náklady sú rozúčtovávané na všetky objekty a nájomcov
v nich, percentuálnym podielom prenajímanej plochy.
Fakturáciu médií a služieb realizuje každý správcovský subjekt,
náklady vynaložené na mzdy a odvody pracovníkov, ktorí bezprostredne zabezpečujú správu zvereného majetku / t.j. vnútropodnikové alebo prevádzkové náklady/ nie sú účtované MsKS, nakoľko
MsKS tieto náklady nemôže účtovať zo zákona.



Stará hala
bude halou novou

Systému kalendárneho roka sa vo svojej podstate významne vyhýba rytmus plynutia školských rokov. Svojim septembrovým začiatkom
zachytáva energiu jesene ako zdroja naberania nových vedomostí
a poznatkov. Polroky školského roka sú päťmesačné.
Ukončenie školského roka na prelome konca júna a začiatku leta.
Naberanie nových síl a oddychu v letných prázdninových mesiacoch.
V tomto systéme sa pohybujú všetci. Deti a ich rodičia, pedagogickí
pracovníci. Všetci sa v týchto dňoch tešia na jeho časové ukončenie.
Deti hlavne na oddych od školských povinností, pedagogickí pracovníci na zaslúženú dovolenku a odpočinutie si od denného školského
zvonenia. Rodičia hlavne na vysvedčenie.
Práve vysvedčenie býva často zdrojom mnohých negatív nielen zo
strany detí, ale aj učiteľov a rodičov. Rodičia sú niekedy prekvapení
vysvedčením svojich detí. Prekvapenie by určite nenastalo pri pravidelnom kontakte so školou pri rodičovských združeniach.
Častým býva aj strach detí prísť domov s vysvedčením. Je obrazom často neprimeraných nárokov rodiča na dieťa. Vysvedčenie nebýva len obrazom snahy dieťaťa, ale aj obrazom jeho schopností, zručností a talentu. U neprimerane chtivých a ambicióznych rodičov môže
vytváranie tlaku na svoje dieťa priniesť skôr efekt zhoršenia celkového
psychického stavu dieťaťa.
Práve toto obdobie konca školského roka býva psychológmi označované ako najzložitejšie. Býva spojené s útekmi detí z domu, rôznymi psychickými poruchami až samovražednými pokusmi u detí.
Na prázdniny sa teda tešia všetci. Tak ako sa teraz tešia na prázdniny, na ich konci sa budú tešiť na začiatok nového školského roka.
Deti sa budú tešiť na spolužiakov, rodičia na oddych od svojich ratolestí. Pedagógovia na prácu s deťmi, ktorá pre mnohých sa stala skôr
poslaním ako povolaním.
Dnes na konci školského roka chcem všetkým popriať príjemné
prázdniny. Deťom čo najlepšie vysvedčenie, rodičom radosť z ich detí.
Pedagógom zvlášť chcem poďakovať za odvedenú prácu pri výchove
a vzdelávaní našej mládeže. Nech to krátke obdobie prázdnin bude
zdrojom na načerpanie nových síl pri vašom náročnom povolaní.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Športovú halu Iuventa v Michalovciach odpredalo súkromnej spoločnosti mesto Michalovce ešte v minulom
volebnom období. V minulých dňoch začala rekonštrukcia budovy a priľahlého priestranstva.
Tzv. stará športová hala ako
ju poznáme od roku 1978 v týchto dňoch definitívne stráca svoju
terajšiu podobu. Stavebná spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce sa už od konca 90. rokov
venuje ženskej hádzanej. Pod
jej gesciou sa športovému klubu
Iuventa podarilo trikrát získať titul majstra Slovenska. Dlhodobo
vychováva generáciu mladých
hráčok od žiačok, cez dorastenky až po ženy. Dnes hádzanárky
Iuventy reprezentujú nielen mesto, ale aj Slovensko na množstve
medzinárodných podujatí.
Ing. Tibor Mačuga, generálny riaditeľ Chemkostav, a.s.:
„Zistili sme, že v zahraničí naši
súperi hrávajú v neporovnateľne
lepších podmienkach. Tak sme
sa aj my rozhodli, že pôjdeme
do tejto investície.“
Mesto predalo športovú
halu spoločnosti Chemkostav
za symbolickú 1 korunu. Kritici celej majetkovej transakcie
dnes ale vidia, že súkromná
firma sa o tento majetok dokáže postarať lepšie ako mesto.
Finančný náklad na celú rekonštrukciu sa totiž vyšplhá na viac
ako 100 miliónov korún.
Ing. Tibor Mačuga, generálny riaditeľ Chemkostav, a.s.:
„Halu po rekonštrukcii budeme v prvom rade využívať
pre hádzanú. Aby sme však boli
sebestační, je nevyhnutné využí-

vať ju aj na iné, najmä kultúrne
a spoločenské účely.“
Prestavbou objektu sa zväčší
samotná hala tak, aby spĺňala
rozmerové parametre požadované hádzanárskou federáciou pre
medzinárodné súťaže. Vybuduje
sa aj adekvátne zázemie pre športovcov, pracovníkov športového
klubu a administratívu, šatne
so sociálno-hygienickými a rehabilitačnými priestormi. Vytvorením novej tribúny sa zväčší
kapacita divákov v hale na 1200
miest na sedenie. V budove bude
napríklad aj reštaurácia, bar
a bowlingový klub. Projekt uvažuje aj s ubytovaním internátneho typu pre športovcov.
Ing. Radoslav Harbuľák,
hlavný inžinier projektu:
„V prvej fáze sa pristúpilo
k výstavbe od úradu práce. Najprv vybudujeme nové zázemie pre
športovcov. V druhej fáze bude
pokračovať prestavba realizáciou prác od saleziánov.“
V tomto roku investor plánuje vybudovať prístavbu od úradu
práce a tribúnu. Zvyšok prác
ostáva na budúci rok. Termín
ukončenia rekonštrukcie haly
je august 2009. Vtedy by v Michalovciach mal byť sprístupnený moderný športovo-kultúrno-spoločenský multifunkčný
objekt, ktorý v súčasnosti nie
je porovnateľný so žiadnym
na Slovensku. Viera Pakánová

Deň sociálnej demokracie
Členovia Okresnej organizácie strany Smer-SD sa v sobotu
14. júna zúčastnili na treťom
ročníku Dňa sociálnej demokracie, ktorý sa konal v areáli
letiska v Prešove.
Na podujatí sa okrem premiéra zúčastnili podpredsedovia strany, poslanci, ministri
a štátni tajomníci za stranu
Smer-SD.
Program zabávača Petra
Marcina, vystúpenie skupiny
Desmod, folklórnej skupiny
Šarišan a množstvo atrakcií pre

deti prilákalo vyše 5000 návštevníkov z celého Slovenska.
Informačný spravodaj, ktorý obdržal každý účastník pri
vstupe, mal svoje číslo. Počas
programu sa losovalo o hodnotné ceny. Najväčšiemu záujmu sa tešilo futbalové derby
Vláda vs. Parlament, ktoré zavŕšilo program tohto dňa.
Pekné počasie a príjemná
priateľská pohoda dodali celému podujatiu tú správnu atmosféru.
Mgr. Jana Cibereová

Noviny Mistral
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

žIHADLO

Téma: Budúcnosť elektrárne v Strážskom
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach
vždy o 18.00 hod.

záznam

od nedele o 14.00 hod.
Slávnostná akadémia VI. ZŠ na Okružnej ulici
vaše tipy a námety do vysielania očakávame
na tel. č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk
Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

Splňte si svoj sen
o útulnom bývaní
Určite sa mnohí z vás v týchto dňoch zamýšľajú nad kúpou
vlastného bytu, rodinného
domu alebo by ste si radi svoje
bývanie zútulnili kompletnou
rekonštrukciou. Naše rozhodnutia ohľadne kúpy nehnuteľností, či financovania ich stavby
alebo rekonštrukcie vo veľkej
miere ovplyvňuje naša finančná
situácia. Aj preto sa už v súčasnej dobe financovanie nehnuteľností takmer ani nezaobíde
bez hypotekárneho úveru.
Tatra banka, ako kľúčový
hráč na slovenskom hypotekárnom trhu, ponúka pre všetkých
svojich klientov aj neklientov
širokú paletu hypotekárnych
úverov. Pri ich výbere vám radi
pomôžu a poradia kvalifikovaní
pracovníci. Sen o útulnom bývaní si môžete splniť aj vďaka
HypotékeTB, ktorú v Tatra banke
vybavíte jednoducho a rýchlo.
HypotékuTB môžete získať už od
150 tisíc až do výšky niekoľkých

miliónov, pričom splatnosť úveru
si môžete rozložiť až na 30 rokov.
Tatra banka vám ponúka transparentné nielen podmienky, ale
aj poskytované služby. Počas celej doby splatnosti úveru si môžete zvoliť fixáciu úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5, 10 a 15 rokov, čo
vám zabezpečí nemennosť vašej
mesačnej splátky na úvere.
Navyše si HypotékuTB môžete teraz rýchlo a jednoducho
namodelovať z pohodlia vášho
domova prostredníctvom hypo
modelu na webovej stránke
www.tatrabanka.sk.
Ste mladí a spĺňate podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých? Neváhajte
a využite vynikajúcu možnosť
bývať konečne vo svojom s Hypotékou so štátnym príspevkom pre mladých so zníženou
úrokovou sadzbou až o 2,5 %.
Ak sa vám nechce dokladovať príjem, vaším riešením
pokračovanie na 4. strane
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Mestské kultúrne stredisko

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:

Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...
Irenou Ondejkovou 66-ročnou
Jozefom Chvostekom 72-ročným
Máriou Lachytovou 73-ročnou
Michalom Madovčíkom 95-ročným
Gizelou Onuškovou 94-ročnou
Ing. Štefanom Turčíkom 71-ročným

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
1. 7. 2008 o 19.30 hod. - Veľká sála MsKS
Nová hra Stanislava Štepku: VEĽKÉ ILÚZIE
Vstupné: 250,- Sk
EKUMENICKÁ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda
5. 7. 2008 o 17.00 hod. - Tribúna pri MsÚ
V prípade nepriaznivého počasia – Veľká sála MsKS
Výstavy:
1. 6. – 30. 6. 2008 – galéria MsKS
Štefan Pavluvčík – výstava obrazov
1. 7. 2008 – 14. 7. 2008 - Galéria MsKS
Mária Kačírková – výstava obrazov
15. 7. 2008 – 31. 7. 2008 - Galéria MsKS
Peter Horváth – výstava obrazov a fotografií

Program kina Centrum
25. – 26.6. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
RAMBO DO PEKLA A SPÄŤ
USA, SRN /93 min./
/akčný/
Premiéra
Štvrtý diel série o vietnamskom veteránovi nás zavedie do juhovýchodnej Ázie, kde sa starnúci John Rambo usadil.
Vstupné: 60,- Sk
Ml. do 15 r. neprístupný!
České titulky
27. – 28.6. piatok, sobota – 19,30 hod. 		
29.6. nedeľa – 16,00 hod. a 19,30 hod. 		
INDIANA JONES
A KRÁĽOVSTVO KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY 	
USA /123 min./
/dobrodružný/
Premiéra
Príbeh sa odohráva presne 19 rokov po poslednej krížovej výprave, v dobe rodiacej sa studenej vojny. Indiana Jones je v ňom
profesorom archeológie na prahu penzie, ktorý si napriek búrlivej
minulosti zo všetkého najviac užíva pokoj a nebezpečne sa začína
podobať svojmu otcovi.
Vstupné: 70,- Sk
Ml. do 12 r. nevhodný!
Slovenské titulky

Spomienky
Deň detí so Smerom

Medzinárodný deň detí je
najkrajším sviatkom všetkých
malých, ale aj veľkých, ktorí milujú rôzne hry a veselé podujatia. Okresná organizácia strany
Smer-SD pripravila pre deti športový deň s množstvom atrakcií,
súťaží, hier a zábavy, pri ktorých
mohli všetky vekové kategórie
ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť
a talent. Školské ihriská v obci
Bracovce a Malčice boli v tento deň svedkom rôznych aktivít
nielen pre tých najmenších, ale aj
pre ich rodičov, ktorí sa tohto podujatia zúčastňujú už pravidelne.
Celému podujatiu sekundovala dobrá nálada, korunovalo
ju krásne počasie a výnimočnosť mu dodala prítomnosť
podpredsedu vlády Dušana
Čaploviča, ktorý sa tu zastavil
cestou zo služobnej cesty na
Ukrajine. Podujatie podporil
nielen ako divák, ale niektorých

súťaží sa aj úspešne zúčastnil,
za čo mu bol udelený diplom
a pochvala v podobe veľkého
potlesku.
V meste Strážske členovia
Smer- SD pripravili popri rôznych súťažiach pre najmenších
už 7. ročník plážového volejbalu, ktorý sa teší mimoriadne
veľkej obľube.
Všetkých týchto akcií sa
zúčastnila aj predsedníčka Okresnej organizácie strany SmerSD a poslankyňa NR SR PhDr.
Ľubica Rošková, ktorá deti
obdarovala balónmi, sladkou
odmenou a v obciach Bracovce
a Malčice odovzdala vecný dar
– športové náradie a lopty.
Účastníci dňa detí sa rozišli domov až v neskorých popoludňajších hodinách, avšak
zážitky v nich budú doznievať
určite ešte niekoľko dní.
Mgr. Jana Cibereová

Jozef Miškovič
z Michaloviec

Kto ste ho poznali, spomeňte si.
Brat Kristián spomína.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí. A tichá modlitba vrúcne Ťa objíma, nech Tvoja dušička v pokoji spočíva
a v tichu večnosti svoj večný sen sníva.
Dňa 10. júna uplynulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý

Anton Marga
S láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

Blahoželanie
Dňa 28. júna oslávi 80 rokov

2. 7. streda – 19,30 hod.		
27 ŠIAT
USA /109 min./
/romantická komédia/
Romantická komédia, v ktorej hrdinka Jane - mladá, múdra,
úspešná a pracovitá žena - pripravuje svadby svojich kamarátok.
Má ich za sebou 26. Jane je nesmelá a tak to vyzerá, že jej vzťahy
sa nikdy nenaplnia.
Vstupné: 60,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

Anna Molnárová
Všetko najlepšie, veľa zdravia
pri tejto príležitosti
praje rodina Jozefa Molnára

Čarujeme s vedou

3. – 4.7. štvrtok, piatok – 19,30 hod. 		
6.7. nedeľa – 19,30 hod.
MEJDAN V LAS VEGAS
USA /100 min./
/komédia/
Premiéra
Komédia o dvoch mladých ľuďoch, ktorých osudy sa nečakane
ale o to intenzívnejšie stretnú. Joe (Cameron Diaz) práve vyhodil
z bytu jej teraz už bývalý priateľ. Jacka (Ashton Kutcher) pre zmenu vyhodili zo zamestnania.
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!

Hvezdáreň
LETNÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR – LAT 2008, VINNÉ
30. 6. – 6. 7. 2008, miesto: Základná škola Vinné
Účastníci: žiaci druhých, tretích, štvrtých, piatych
a šiestych ročníkov ZŠ

TJ TURISTA

30. 6. - 6. 7. 2008, 55. SZT Svidník

Malí športovci súťažili
Na dvore IV. materskej školy,
Školská 5, Michalovce sa 4. júna
rozhorel olympijský oheň. Bolo to
už po 7. krát, čo sa stretli najlepší
športovci z materských škôl
okresu. Štvorčlenné družstva – dve dievčatá a dvaja
chlapci predškolského veku
súťažili v štyroch povinných
disciplínach – skok do diaľky z miesta, hod kriketovou
loptičkou, beh na 20 metrov
a podliezanie na čas. Celkovo sa okresnej olympiády
zúčastnilo 10. družstiev. Otvárací ceremoniál začal privítaním hostí – sponzorov
a organizátorov. Akcia sa konala pod záštitou primátora mesta. Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva bola prítomná
pani riaditeľka MUDr. Stašková.
Za poslancov mesta i Košického

Dňa 21. júna uplynie 27 rokov,
čo nás zanechal

samosprávneho kraja poslanec
MUDr. Kuchta, za sponzorov
riaditeľ TATRA BANKY, pobočky Michalovce – Ing. Trčka. Ak-

ciu ďalej sponzorovali firmy BSH
Michalovce, UNO Medikal Michalovce, Prvá stavebná sporiteľňa, pani Pradová – Sliepkovce a,
samozrejme, mesto Michalovce

a tiež poslanci KSK Ing. Ďurovčík a MUDr. Kuchta. Práve týmto ľuďom a organizáciám musíme poďakovať, že akcia bola na
veľmi dobrej úrovni, splnila
svoje poslanie a cieľ - podporila všestranný rozvoj detí,
získala ich pre ďalšiu aktívnu
športovú činnosť a ukázala,
že s talentovanými deťmi je
potrebné pracovať a venovať
sa rozvoju ich daností od
útleho veku. Aj po rokoch
platí – v zdravom tele – zdravý duch. Tí, čo nezvíťazili,
sa potešili malej pozornosti
a slovám podpory od nášho
ADAMKA – ktorého kocky
zdravia plnia. Chcú byť tak ako
on – hraví a zdraví. Najlepšie
výkony tento krát podali deti
z XXII. MŠ Švermu 6, Michalovce.
A. Berdáková

Žiaci fyzikálneho krúžku na Základnej škole, Ul.
J.Švermu 6 v Michalovciach,
pripravili s učiteľkou RNDr.
Renátou Kincelovou pre svojich mladších spolužiakov
a žiakov partnerských materských škôl zábavnú výstavu
zaujímavej fyziky pod názvom
ČARUJEME S VEDOU.
Cieľom výstavy bolo predviesť mladším žiakom, aká
môže byť veda zábavná.
Pripravili si množstvo záhadných pokusov a prezentácií, ktoré mladší žiaci vnímajú
zatiaľ ako kúzla a čarovanie.
Žiaci krúžku o tom vedia
svoje. Fyziku vnímajú ako
krásnu vedu, ktorá ponúka

množstvo možností ako pozorovať prírodné javy okolo nás,
porozumieť im a pri tom sa zabávať aj získavať nové poznatky, ktoré môžu neskôr využiť.
O úspechoch mladých fyzikov svedčia ich práce, entuziazmus a umiestnenia na fyzikálnej olympiáde, kde každoročne škola dosahuje výborné
výsledky. V tomto školskom
roku získal v krajskom kole fyzikálnej olympiády žiak Jakub
Gedera 1. miesto.
Výstava bola pre všetkých
žiakov oddychom, zábavou i
poučením. Na chvíľu sa stali
malými vedcami a objaviteľmi.
Renáta Kincelová

Biologická olympiáda
V priestoroch Základnej
školy na Krymskej ulici v Michalovciach sa konal 42. ročník
Biologickej olympiády /okresné
kolo/. Žiaci súťažili v kategórii E
– Rastliny a zvieratá našich lesov
/spolu 3. a 4. ročník, 5. ročník/.
Tretiaci a štvrtáci si zmerali
sily v utorok 27. mája. Každé z
dvanástich družstiev malo troch
členov a svoje pomenovanie.
Súťažiaci preukázali vedomosti v troch súťažných disciplínach: test, identifikácia
druhov a praktická časť. Hodnotiacej komisii predložili herbáre, fotografie, nákresy alebo
obrázky živočíchov.
Súťaž pokračovala 28. mája.
Sedem družstiev piatakov absolvovalo tie isté disciplíny.

Všetky posudzovala trojčlenná hodnotiaca komisia. Jej
členmi boli vyučujúci prírodopisu.
Výsledky v kategórii 3. a 4.
ročník: 1. miesto –ZŠ Krymská 5, Michalovce, 2. miesto
– ZŠ Strážske, 3. miesto –ZŠ
Moskovská 1, Michalovce. V
kategórii 5. ročník si 1. miesto
odniesli žiaci ZŠ Krymská 5,
Michalovce, 2. miesto ZŠ Moskovská 1, Michalovce a 3. miesto ZŠ Okružná 17, Michalovce.
Takýmto spôsobom získavajú mladí ľudia vzťah k prírode.
Učia sa ju nielen spoznávať, ale
predovšetkým chrániť. Súťažiaci už iste dopĺňajú herbáre, fotografujú a tešia sa na ďalší ročník.
ab

šport – inzercia
MESTO MICHALOVCE

ponúka do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1 v Michalovciach (stará budova bývalého okresného úradu)
Ponúkané priestory pozostávajú zo siedmich miestností o celkovej podlahovej ploche 102,00 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý Starý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej podlahovej ploche 82,60 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý Dom služieb)
Ponúkané priestory pozostávajú zo piatich miestností na I. poschodí objektu o celkovej podlahovej ploche 143,25 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č.
20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej
podlahovej ploche 94,31 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom „H“)
Ponúkané priestory pozostávajú z jednej samostatnej prevádzkovej jednotky o celkovej podlahovej ploche 30,90 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského v Michalovciach (Materská škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 581 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach (Zimný štadión)
		
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 94,50 m2.
H)	 nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach (Malometrážne byty)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
I) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č.
20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej
podlahovej ploche 148,60 m2.
J) nachádzajúce sa v objekte na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 5
v Michalovciach (Reštaurácia šport)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 271,65 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom
sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy. Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný
podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a
predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových
priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov sú stanovené, Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk. Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť pri výpočte výšky ročného nájomného
za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - F).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt
pod bodom G))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271 (objekty pod
bodmi A), B), C), D), E), I), J))
- Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod
bodom F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt
pod bodom H))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie
na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti
odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom
o právnej subjektivite:
do 14. júla 2008
(termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom
Nám. osloboditeľov č. 30
Michalovce
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov
pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoční dňa:
31. júla 2008 o 1400 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach
v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná. Komisia
umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia
poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta. Každý záujemca o
prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň povinný
zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr
hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta, alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového
konania vyradený. Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený
v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600,
prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I.
poschodí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí
182. Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.

Chemkostav Michalovce, a. s.

ponúka na prenájom
lukratívne priestory na komerčné
účely
o celkovej ploche 1100 m2 v novej športovej hale
Chemkostav - Aréna v Michalovciach na Špitálskej ulici.
Doba prenájmu: minimálne 1 rok, horná hranica neobmedzená
Prenájom od: 1. 9. 2009, so záujemcom o prenájom bude uzatvorená
zmluva o budúcej nájomnej zmluve
Detaily: objekt sa nachádza na hranici centrálnej mestskej zóny s výborným prístupom vozidlom pre zásobovanie i parkovanie. Charakter objektu a jeho poloha zabezpečuje veľký počet potenciálnych zákazníkov.
Nájomca má možnosť si prenajatý priestor upraviť podľa účelu prenájmu
a v prípade záujmu o väčší priestor je možné jednotlivé priestory zlučovať. Zabezpečený samostatný odpočet spotreby energií a vody.
Ďalšie informácie: www.iuventa-zhk.sk • kontakt: 0911/106 229

Splňte si svoj sen o útulnom bývaní
pokračovanie z 2. strany
môže byť Hypotéka bez dokladovania príjmu, ktorú získate už od 150 tisíc až do výšky
5 miliónov korún. Taktiež si
môžete zabezpečiť výšku pravidelných mesačných splátok cez
fixáciu úrokovej sadzby na 1, 2,
3, 5, 10 a 15 rokov.
Riešenie otázok týkajúcich
sa vašich nehnuteľností prináša so sebou množstvo starostí
a práve preto je snahou Tatra
banky odbúrať vám aspoň jednu z nich, a to financovanie
nehnuteľnosti prostredníctvom
hypotekárneho úveru. S hypotekárnymi úvermi Tatra banky
sa stane zaobstaranie vášho bývania malou oslavou. Ak sa teda budete chcieť dozvedieť viac,
môžete sa prísť poradiť do ktorejkoľvek pobočky Tatra banky
alebo do Centier bývaniaTB, kde
vám pomôžeme nájsť to najvhodnejšie riešenie.
Tatra banka ponúka zaujímavé úvery aj podnikateľom.
Ak ste podnikateľ - živnostník či právnická osoba, Tatra
banka má riešenie aj pre vás
- úver vhodný na financovanie
prevádzkových či investičných
potrieb.
BusinessÚverTB Expres bezúčelový úver je určený pre
tých, ktorí podnikajú minimálne 24 mesiacov, majú ročný obrat od cca 3 mil. Sk a dokonca
ani nemusia byť klientom Tatra
banky. Výhodou tohto BusinessÚveruTB Expres je, že ho môžete získať bez potreby hmotného

zabezpečenia úveru, bez potreby dokladovania účelu využitia
finančných prostriedkov a čerpanie je možné formou kontokorentného alebo splátkového
úveru.
Schválenie prebieha veľmi
rýchlo, formou SMS správy,
do 48 hodín od podania kompletnej žiadosti.
Základné podmienky úveru:
• výška úveru od 100 tis. Sk
do 4 mil. Sk
• úver je zabezpečený avalovanou bianko zmenkou
• úroková sadzba od 7, 40 %
p. a.
• splatnosť 1 rok s možnosťou
predĺženia pri kontokorentnom úvere, od 1 do 4 rokov
pri splátkovom úvere
• žiadateľ podniká vo vybraných odvetviach
Požadované podklady:
• žiadosť o úver vrátane doplňujúcich informácií
• finančné výkazy žiadateľa
a daňové priznania za predchádzajúce dve ukončené
účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
• výpis z Obchodného registra,
resp. zo Živnostenského registra a potvrdenia o plnení záväzkov klienta voči Daňovému
úradu a Sociálnej poisťovni
Pracovníci
michalovskej
pobočky Tatra banky, sídliacej
na Ulici jaroslawskej č.11 sa tešia na vašu návštevu každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.
Reklamný článok



Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

• Predám dom v Remetských Hámroch. Informácie: 0905
583 412, 0905 453 416 od 18 do 21.00 hod. Cena dohodou.
• 	 Predám 2-izbový byt (balkón, 2. poschodie) Michalovce, Ul. J.
Murgaša. Tel. 0907 307 290 volať po 18.10 hod.
• Predám prenosný stánok vhodný na drobné podnikanie
(rýchle občerstvenie, predaj kvetín, suvenírov), vhodný ako
záhradný domček a pod. 6-uholníkový tvar, kov-sklo. Zabezpečenie proti zlodejom. Pridané zariadenie – umývadlo, ohrievač teplej vody, primerané zariadenie v cene. Cena dohodou.
Kont. 0908 875 228, 904 066 844

Zamestnanie:

• 	 Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné
námestie 5, Michalovce. Tel. 0905 861 245
• 	 Prijmem elektromontérov, murárov, zámočníkov, pomocníkov. Tel. 0905 495 225
• Európska obchodná spoločnosť vypisuje výberové konanie pre
oblasť východného Slovenska na obsadenie pozície obchodný
zástupca. Požadujeme: vlastné auto, chuť pracovať, komunikatívnosť. Ponúkame: bezplatné zaškolenia, profesionálny rast,
čistý zárobok 50 000 Sk a viac/mesiac. Klientela zabezpečená
firmou. Tel: 0918 815 722

Rôzne:

• 	 Vykupujem tekvicové jadierka vo väčšom množstve. Čakám
na ponuku. Inf.: od 7. hod do 15. hod. Tel. 036/6308350, mob.:
0903 384 825
• Predám jačmeň  z minuloročnej úrody. Tel. 0905 340 814
• Predám výhodne 2-ročnú (ešte v záruke) motorovú lištovú
kosačku s pohonom zn. ALKO z dôvodu sťahovania. Tel.: 0908
604 355
• Predám SUZUKI DR 650 v dobrom stave. Rok výroby 1992.
Najazdené 51 600 km, modrej farby, el. štartér, TANK-VAK.
Cena 75 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0903/010 130 – MI
• Predám lacno staršiu gaučovú súpravu (otáčacie kreslá)
koženú – medovej farby a obývaciu stenu. Tel. 641480, 0907
419 193
• Predám špičkové zariadenie do predajne – regále a pulty, úplne nové za skvelú cenu! Tel. 0905 534 670 od 16.00 do 20.00
• Ponúkam zachovalý nábytok, z rod. domu, odber osobne
v dňoch 20. – 21. 6. 2008 od 12. do 16.00 hod. Cena dohodou. Adresa: Remetské Hámre 158. Info: 0905 583 412, 0905
453 416
• Prenajmeme plochu na reklamné účely – stena obytného
bloku na Ul. kpt. Nálepku za drevenou dedinou. Informácie:
6281033.

Služby:

• 	 Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel.
0918 859 928
• Poskytujem služby vo vedení účtovníctva. Ak máte záujem,
volajte na t. č. 0911 711 761, 0915 562 995
• Výhodné stavebné práce : strechy, sadrokartón, odstraňovanie
vlhkosti, fasády, zemné práce. e-mail: johnk@centrum.sk, mobil:
0903 829 039
• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913

Založte si flexibilný sporiaci účet
s

8%

úrokom
0915 937 219
0904 252 416
Prijmeme spolupracovníkov

Predám
tatranský
profil
- perodrážku, brúsený
I. trieda do 140,- Sk
II. trieda - 115,- Sk
Doveziem
0915 863 227

Predám

7 týždňové šteňatá Jack Russel Terier
Zaočkované a odčervené psíky
trikolórne. Výborný spoločník.
Cena dohodou. Tel.: 0903 590392

Predám
stavebné bločky
po rekonštrukcii
rodinného domu na 1,5 %
Tel. 0915 609 513

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Mgr. Miroslav Mach, tel.: 0908 995 980
e-mail: mach.miroslav@gmail.com
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