Týždenník POHRONIE

31/2014

v mestách a obciach okresu Levice

2. septembra 2014

NANUKY V GASTROCENTRE
Gastrocentrum Kalná nad Hronom rozširuje
svoju ponuku o zmrzliny a nanuky!

Keď chcete dať o sebe vedieť

Cenník inzercie v týždenníku Pohronie
a na internetovej stránke obce
Od 1. apríla 2012 nadobudlo
účinnosť aktualizované Všeobecne – záväzné nariadenie
(VZN) č. 15/2012 Obce Kalná
nad Hronom, v rámci ktorého
bol v Obecnom zastupiteľstve
schválený nasledovný:
Cenník za inzerciu
v samosprávnych novinách
týždenníka Pohronie:
Cenník komerčnej plošnej
inzercie:
1/2 strany 
150 EUR,
1/4 strany 
75 EUR,
1/8 strany 
40 EUR,
1/16 strany 
20 EUR,
1/32 strany 
10 EUR.
Zľavy pri opakovaniach v po

sebe nasledujúcich číslach: pri
opakovaní 10 x (10%-ná zľava).
Cenník za reklamný článok:
1/4 strana 
40 EUR
1/8 strana 
25 EUR
Cenník ostatnej inzercie:
1/16 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
10 EUR
1/16 ostatná inzercia nekomerčná 
15 EUR
1/32 občianska inzercia (blahoželanie a pod.) 
5 EUR
1/32 ostatná inzercia nekomerčná 
7 EUR
Uzávierka prijímania inzercie je vždy vo štvrtok do 15:00
hod.! Inzeráty priečiace sa etike sa nezverejňujú. Za vecný
obsah inzerátov Obecný úrad

BAZÁR

nezodpovedá. Uvedené ceny
môžu byť znížené alebo odpustené v prípadoch hodných
osobitného zreteľa (smútočné
oznámenia, oznámenia vo verejnom záujme a pod.) starostom obce.

Cenník za využitie
reklamného priestoru
na internetovej stránke
obce www.kalna.eu:
Cenník plošnej reklamy:
na hlavnej stránke

30 EUR/mesiac

(1 EUR/deň),
v priečinku „Firmy v obci“

15 EUR/mesiac

(0,50 EUR/deň),

Cenník inzercie v priečinku
„Inzeráty“:
občianska (typu kúpim –
predám, okrem inzerátov do
rubriky nehnuteľností) max. 10
riadkov
1 EUR/týždeň
do rubriky nehnuteľností (predaj, prenájom, kúpa, výmena – domy, byty, pozemky...)
max. 10 riadkov2 EUR/týždeň
komerčná riadková inzercia
(max. 10 riadkov)

2 EUR/týždeň
V rámci plošnej reklamy na
stránke obce prijímame iba
graficky spracovaný reklamný
inzerát – Obecný úrad neposkytuje službu výroby takéhoto
inzerátu!!!! Eliška Svordová

ÚRADNÉ HODINY:
pondelok od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
utorok od 8:00 – 12:00,13:00 – 16:00,
streda od 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30,
štvrtok – nestránkový deň,
piatok 8:00 – 12:00.

18. septembra 2014 (štvrtok) od 9:00 do 18:00 hod.
19. septembra 2014 (piatok) od 8:00 do 12:00 hod.
v Kultúrno-spoločenskej sále obce Kalná nad Hronom.

Priame čísla na Obecný úrad v Kalnej nad Hronom
Ing. Ladislav Éhn

036/6350374

Ing. Eliška Svordová

036/6395109

Ing. Ján Földy

036/6350373

Zástupca prednostu

Ing. Igor Gogora

036/6350375

Pokladňa, evidencia obyvateľstva

p. Anna Lipárová

036/6350376

Matrika, daň z nehnuteľností

p. Alena Hallová

036/6350377

Personálne a mzdové oddelenie

p. Klára Pokoracká

036/6350372

Účtovné a fakturačné oddelenie

Ing. Andrea Vajdová, p. Marta Horniaková

036/6350378

Kancelária Kalná KTR, s.r.o.

p. Adriana Pirošková

036/6350370

Kancelária prvého kontaktu

Bc. Ildikó Uhrin

036/6350379

Kancelária právnych služieb

Mgr. Denisa Belfiová

036/6350371

Sekretariát starostu obce
Prednosta OcÚ

Libuše Poturnayová, vedúca prevádzky

MÁTE PRED ŽATVOU A POTREBUJETE
MALÉ BALÍKY SLAMY?

BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY
PRE OBČANOV

Združenie Miesto v dome z Levíc v spolupráci
s Obecným úradom v Kalnej nad Hronom
vám ponúka zachovalé ošatenie a hračky
zo zahraničia pre dospelých a deti
v dňoch:

Starosta obce

Je čas leta, letných prázdnin a dovoleniek a aj my Vám ponúkame
ochladenie nanukom alebo lahodnou zmrzlinou. Svoju ponuku
rozširujeme o chladené nápoje, či už jemné minerálne vody, džúsy alebo nápoje s príchuťou. Tešíme sa na Vás, lebo kompletné
menu je stále iba za 3,30 €!

Zarezervujte si kapacitu mini balíkovača už teraz (25 - 30 kg
balíky, rozmery balíka - ø57x62 cm). Cena dohodou.
Tel.č.: 0948 165 445, e-mail: zahrada@kalnaktr.sk,
web: www.kalnaktr.sk

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. ponúka

POĽNOHOSPODÁRSKE PRÁCE
MALOTRAKTOROM
KIOTI CK22 4X4,
výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.

Ponúkané práce: oranie (dvojpluh), rotavátorovanie, kosenie
(bubnová kosačka), obracanie sena, balíkovanie sena (Wolagri
R500, balíky 25-30 kg, rozmery balíka 57x62 cm), mulčovanie,
posýpanie umelým hnojivom, zametanie spevnených plôch.
Cena za 1 hodinu práce traktorom je 20 eur, pri väčšom rozsahu
prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 €,
do 20 km je 21 € a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

CENNÍK SLUŽIEB KALNÁ KTR, S. R. O.
Káblová televízia, internet
Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
12 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
9,00 €
10,80 €
13 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
11,00 €
13,20 €
14 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
6,50 €
7,80 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
15 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
4,00 €
4,80 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 12-15): Max. rýchlosť (download/upload): 11/2 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
16 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
12,00 €
14,40 €
17 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
14,00 €
16,80 €
18 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
9,50 €
11,40 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
19 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
7,00 €
8,40 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 16-19): Max. rýchlosť (download/upload): 16/5 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Videokamera, fotoaparát
p.
Cena
Cena s DPH
č.:
bez DPH
(20%)
Natáčanie
videa
kameramanom
(1hod.
záznamu)
zákazník
s
trvalým
pobytom
v1 v Kalnej n/Hronom
16,67 €
20,00 €
videa kameramanom (1hod. záznamu) - zákazník s trvalým pobytom
v2 Natáčanie
22,00 €
26,40 €
mimo Kalnej n/Hronom
v3 Natáčanie videa kameramanom (3hod. záznamu)
dohodou
(1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom
v4 Fotenie
v Kalnej n/Hronom

13,33 €

16,00 €

v5 Fotenie (1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom mimo Kalnej n/Hronom
18,00 €
21,60 €
v6 Fotenie (3hod. fotenia)
dohodou
v7 Spracovanie, strihanie videozáznamu
dohodou
Prívesný vozík
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
p1 zapožičanie prívesného vozíka - 1 pracovný deň (od 8.00 do 16.00 hod.)
10,00 €
12,00 €
p2 zapožičanie prívesného vozíka - 2 hod. (v čase od 8.00 do 16.00hod.)
4,17 €
5,00 €
p3 zapožičanie prívesného vozíka - 24 hod.
12,50 €
15,00 €
p4 záloha za zapožičanie - zákazník s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom
0,00 €
0,00 €
záloha
za
zapožičanie
zákazník
s
trvalým
pobytom
mimo
Kalnej
nad
Hronom
p5 (platba v hotovosti !!!)
300,00 €
360,00 €
Prívesný vozík - valník s plachtou (ložná plocha 2500 x 1250mm, výška 1500mm), nosnosť 1050kg, celková hmotnosť
1300kg, brzdený, sklopná korba, počet náprav - 1
Traktor
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
práca
traktora
(orba,
kosenie,
obracanie
sena,mulčovanie)
/
1hod.
žiadateľ
t1 občan s trvalým pobytom v Kalnej n./Hronom
15,83 €
19,00 €
traktora (orba, kosenie, obracanie sena,mulčovanie) / 1hod. - žiadateľ
t2 práca
16,67 €
20,00 €
občan s trvalým pobytom mimo Kalnej n./Hronom
t3 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 10km
10,00 €
12,00 €
t4 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 20km
17,50 €
21,00 €
t5 preprava mimo Kalná nad Hronom nad 20km
dohodou
traktor Kioti, výkon 22 koní, šírka 1100mm, 4x4, uzávierka dif.

