Týždenník POHRONIE

44/2014

v mestách a obciach okresu Levice

2. decembra 2014

Výsledky zápasov 8. kola MO II
v stolnom tenise:
STK Kalná nad Hronom A – TJ Hontianske Trsťany E 12:6
Body za Kalnú: Lipták Ladislav 4/0, Gabrhel Milan 3/1,
Uhliar Martin 3/1, Lipták Peter 1/2, Nichta Pavol 1/0

STK Kalná B voľno

Keď chcete dať o sebe vedieť

DO KALNEJ PRÍDE MIKULÁŠ

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

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

DENNÉ CENTRUM ZAČNE V PRIATEĽSKOM DUCHU

BOHATÝ PROGRAM PRE VŠETKÝCH

Vážení občania a milí priatelia, srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie Denného centra CPK, n. o.,
ktoré sa uskutoční v pondelok 8. decembra 2014 o 13. 30 h v priestoroch Klubu Jednoty dôchodcov
na ulici Dlhá 55 v Kalnej nad Hronom.
Príďte s nami stráviť príjemné popoludnie v priateľskom duchu. Dozviete sa o našich cieľoch, nahliadnete do sveta našich
služieb a priblížime Vám i plán záujmových činností, ktorý vyzdvihne Vašu kreativitu a fantáziu, ako i príjemne vyplní Váš
voľný čas. Veď na sebarealizáciu nie je nikdy neskoro!
A tu Vám predstavujeme náš týždenný plán záujmových činností: od 8. do 12. decembra:
Pondelok (8. 12.) – Slávnostné otvorenie, Zoznamovacie okienko + tvorivá dielnička
Utorok (9. 12.) - Pamäťové hry
Streda (10. 12.) - Spomínanie na pozitívne zážitky so svojimi najbližšími
Štvrtok (11. 12.) - Tvorivá dielňa – Vyrábame si obraz na stenu
Piatok (12. 12.) - Najkrajšie vianočné koledy

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom
Vás srdečne pozývajú na

OSLAVY MIKULÁŠA
v sobotu 6. decembra o 15.30 hod.
pri fontáne.

Mikuláš sa prevezie po celej obci na svojom koči
o 14.45 hod. aj s jeho pomocníkmi.

POĎTE NA VIANOČNÉ TRHY
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
a Obec Kalná nad Hronom
Vás pozývajú na

Vianočné trhy do Viedne
v nedeľu 14. decembra.

Odchod autobusu bude spred obecného úradu o 8:00
hod. Zapísať sa môžete v kancelárií prvého kontaktu - tel.
číslo 0366350379. Poplatok za autobus 1 € pre dospelých.

OZNAM
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

9. decembra 2014 (utorok), 9.00 - 18.00 h
a

10. decembra 2014 (streda), 8.00 - 12.00 h
v Kultúrno-spoločenskej sále obce
na Nitrianskej ul. č. 6.
Svojimi príspevkami môžete podporiť poskytovanie
sociálnych služieb pre ľudí v núdzi.

OZNAM

ORANIE MALOTRAKTOROM

POZVÁNKA NA ADVENTNÝ KONCERT

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. oznamuje občanom
možnosť prijímať hlásenia obecného rozhlasu formou SMS
správy alebo e-mailu.
Kto má záujem dostávať hlásenia obecného rozhlasu
cez SMS alebo cez e-mail, stačí, aby poslal svoje meno,
priezvisko a ulicu, kde býva,
SMS-kou na 0907 042 862
alebo na e-mail: kalnaktr@kalna.eu.
Taktiež je možnosť vypočuť si kedykoľvek hlásenie rozhlasu
na stránke www.kalna.eu

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o ponúka službu - oranie
malotraktorom 4x4, výkon 22 koní, šírka traktora 110 cm.

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci
s Reformovanou kresťanskou cirkvou,
Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou
Vás srdečne pozývajú na

Cena za 1 hodinu práce malotraktorom je 20 eur (Kalničania
19 eur), pri väčšom rozsahu prác je cena dohodou.
Preprava traktora z Kalnej nad Hronom do 10 km je 12 eur,
do 20 km je 21 eur a nad 20 km je cena dohodou.
Kontakt: 0948 165 445, mail: zahrada@kalna.eu.

EKUMENICKÝ
ADVENTNÝ KONCERT

v sobotu 13. decembra 2014 o 17.00 hod.
v Rímsko-katolíckom kostole v Kalnej nad Hronom.

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.

