
ÄPredám Ford S-Max 2.0
Tdci/ 07, 103 kW, 7-mi-
estny, generácia vozidla
WA6, p, m6, diesel, 5-
dver. 380 tis.km, modrá
metalíza. Alarm, EBD,
posilňovač riadenia, ABS,
ESP. Isofix, airbag 9 x,
rá d i o /  CD ,  c en t rá lne
uzamykanie, el. predné a
zadné okná a sedadlá, el.
zrkadlá, automatická dvo-
jzónová klimatizácia, cz

na diaľkové ovládanie,
lakťová opierka, 2 x kľuč,
vonkajší teplomer, ser-
visná kniha (2.300 €) (
0945 448 483. NZ

ÄPredám Audi A6 Avant 3.0
TD/ 18 I DPF 218k S-tronic,
141 tis. km, 160 kW, VIN:
WAUZZ Z4G1JN 068141.
Farba čierna, 2967 ccm,
Euro 6, metalíza, ABS, air-
bagy, alarm, ASR, BAS,

centrálne zamykanie, deak-
tivácia airbagov, EBV, ESP,
immobi l i zér ,  Isof ix ,
natáčacie svetlomety, park-
ovacia kamera (25.990 €)
( 0918 232 398

ÄPredám Ateca 2.0 TDI CR/
17, Xcellence 4Drive DSG
EU6, 151 tis. km, automat,
4  x  4 .  V IN :  VSSZZZ
5FZH656 5950, 140 kW,
1968 ccm, Euro 6. Farba
č ierna, metalíza ABS,
adaptívny tempomat, air-
bagy, ASR, brzdový asis-
tent, centrálne zamykanie,
deaktivácia airbagov, ESP,
immobilizér, Isofix, park-

ovacia kamera,  tpms,
autorádio, bezkľúčové
otváran ie  dver í ,
bezkľúčové št. (19.499 €)
( 0911 968 438. 

ÄPredám Mini Cooper One
R50/ 04,, 1.6 benzín, 66
kW, 186 tis.km, spoľahlivé,
úsporné a svižné autíčko v
bohatej výbave 16“ Al
disky, el. okná a zrkadlá
vyhrievané, stmievateľné

spätné zrkadlo, palubný
počítač, klíma, panorama-
tická strecha, dažďový a
svetelný senzor, športový
výfuk Remus, hudba Pio-
neer, ABS, ESP, tpms,
č isté, nefajčené, nové
všetky náp lne ,  f i l t re ,
sviečky, nové letné pneu +
zimné pneu na diskoch.
Dovoz Rakúsko, treba pri-
hlásiť. prípadne predám v
celku na diely, nemám na
to už čas ani chuť, mám už
iné auto. Na aute treba
vymeniť čelné sklo - prask-
lina, cca 130 € a bude treba
meniť brzdy, inak plne

funkčné a  po jazdné,
spoľahlivý motor BMW
(2.490 €) + dohoda (
0915 436 631. LM

Vážení naši čitatelia a zákazníci,
so zármutkom vám oznamujeme, že dostávate do rúk predposledné číslo novín
Inzerát. Posledné číslo 25 v bude v predaji od 7.12.2020 do konca roka a -
koniec.
Dôvody sú zrejmé - nástup nových technológií v kombinácii so súčasnou situáciou
na trhu a v ekonomike. Lúčime sa s vami po 31 ročníkoch nepretržitého vydávania
od roku 1990 (naozaj, lebo nula je tiež číslo, spočítajte si na prstoch). Noviny
tohoto druhu vtedy zaplnili medzeru v ponuke papierových novín. Pamätníci si
spomenú, aké fronty sa dovtedy tvorili pred stánkami PNS na sobotný denník
Práca s inzertnou prílohou a aký bol o tento druh tlače záujem. Vydržali sme
dnes už skôr zaniknutú celoslovenskú konkurenciu inzertných printov a dnes
končíme aj my, ako posledné papierové inzertné noviny s bezplatnou inzerciou
v stánkovom predaji. Všetkým našim čitateľom a zákazníkom ďakujeme za dôveru,
ktorú nám po celých 31 rokov vydávania prejavovali.



ÄPredám BMW, rad 3, 318D E90/
10, 225 tis.km 1995 ccm, 105 kW
- 143 PS. Generácia vozidla E90,
mod. 09, Z, M6, diesel, 5-dver.,
225 tis.km. Čierna metalíza, air-
bag 8 x, posilňovač riadenia, ABS,
ESP, DSC, Isofix, indikátor tlaku
v pneumatikách, rádio/ CD, el.
predné a zadné okná a zrkadlá,
lakťová opierka, vonkajší te-
plomer, hmlové svetlomety, immo-
bilizér, palubný počítač, tónované
sklá, vyhrievané spätné zrkadlá.
Zabezpečenie systém VAM R1,
letné prezutie orig. BMW style
(8.000 €) ( 0915 158 591. IL 

ÄPredám VW Golf III Variant 1.9
Tdi/ 98, 66 kW, bez STK a EK,
motor a podvozok spoľahlivý -
karoséria úmerná veku, ťažné
zariadenie, pneu zimné takmer
nové, letné na elektrónoch tak na
jednu sezónu (500 €) + cena STK
a EK, urobím bez problémov -
emisie a brzdy sú 100% ( 0905
546 422.

ÄPredám Škodu Fabia 2/ 08, 1.4
TDI, 59 kW, 198 tis.km. V dobrom
technickom stave. Menené roz-
vody pri 190 tis.km. Vymenený
olej, EK a STK platná do 8/ 2022.
Zimné pneu na diskoch. Dohoda
možná ( 0908 335 290. SL

ÄPredám Ford C-Max 2.0 TDCi Ti-
tanium/ 11, diesel 6 x airbag,
Bluetooth, centrál, tempomat,
senzor dažďa, aut. 2-zón. klíma,
E S P ,  A S R,  A B S ,  e l .  okná ,
palubný počítač, Isofix, asistent
rozjazdu do kopca, navigácia,
predný a zadný parkovací sen-
zor, bezkľúčové štartovanie,
hmlovky, autorádio s CD a USB,
výškovo nastaviteľné sedadlá,
automatické parkovanie (5.900 €)
( 0918 853 398 až po 15. hod.,
počas víkendu počas celého dňa,
špekulanti a AAA nevolať, ďalšie
info po telefóne. TT

ÄPredám Škodu Rapid 1.0 TSI
Monte Carlo/ 19, 26 tis. km, 999
ccm, 70 kW - 95 PS, 5-st. manuál,
biela metalíza (11.590 €) ( 0949
620 888. PO

ÄPredám Citroen Xsara Picasso
2,0 HDi/ 04, 200 tis.km, diesel, 66
kW, strieborná metalíza, servisná
knižka, ABS, airbag spolujazdca,
vodiča, posilňovač r iadenia,
protiprešmykový systém, elek-
trické okná 2 x, klimatizácia auto-
matická, rádio s CD, immobilizér,
lakťová opierka, ASR (2.800 €)
( 0945 448 483. NZ

ÄPredám Audi Q5 2.0 TDI 190 k
Quattro S Tronic Basis/ 17, 136
tis. km automat, 4 x 4, 140 kW.
Farba biela, 1968 ccm, ABS, air-
bagy, alarm, ASR, centrál, deak-
tivácia airbagov, EBV, immobi-
lizér, Isofix, tpms, autorádio,
bezkľúčové štartovanie, blue-
too th ,  Handsfree ,  d ia ľkové
ovládanie (27.499 €) ( 0915 391
860. VK

ÄPredám Fiat Scudo Panorama,
prvý majiteľ, kupované v SR, 8
miest, 145 tis.km. Pevná cena
(9.500 €). Záujemcovia kontak-
tovať len telefonicky ( 0905 406
559. ZV

ÄPredám BMW rad 3, 316d Sport
Line/ 16, 195 tis.km, 85 kW. VIN:
WBA8F 91040 K757 750, čierne,
1995 ccm. Metalíza, ABS, air-
bagy, alarm, brzdový asistent,
centrálne zamykanie, deaktivácia
airbagov, DSC, ESP, immobi-
lizér, Isofix, tpms, autorádio,
bezkľúčové štartovanie, blue-
too th ,  Handsfree ,  d ia ľkové
ovládanie (11.499 €) ( 0908 454
572. TT

ÄPredám Mazdu 6 2.2 MZR-CD/
10, 180 k GTA Plus, 217 tis. km,
diesel, 2183 ccm 132 kW - 180
P S ,  6 - s t .  m a nuá l ,  č i e rna
metalíza. Airbag 8 x, vonkajší te-
plomer, vyhrievané predné se-
dadlá, automatická dvojzónová
klíma (5.090 €) ( 0905 385 940. 

KÚPA
ÄKúpim Škodu Octavia 3 RS DSG

do (11.000 €), platba hotovosť,
seriózne ponuky poprosím (
0944 446 555. NR 

ÄKúpim auto do (1.500 €), ťažné,
STK. Súrne ( 0908 509 911. LM

ÄKúp im  Aud i  od  roku 2005 a
novšie, pokazené, havarované,
nepojazdné. Seriózne a rýchle
jednanie, ďakujem ( 0908 723
943. PD

ÄKúp im Seat  od  roku 2005 a
novšie, pokazene, havarovane,
nepojazdne. Seriózne a rýchle
jednanie, ďakujem ( 090 8723
943. PD

ÄKúpim vozík do (1.000 €), ložná
plocha min. 3,5 m ( 0907 126
517. NR

ÄKúpim auto Škoda Octavia II v
dobrom technickom stave, ne-
búranú, s možnosťou overenia
servisov, do (3.000 €) ( 0905
572 128. BA 

PREDAJ
ÄPredám KTM 200 Duke/ 12,

pravidelne servisovaná (2.800 €)
( 0917 643 230, alebo info@
adamoto.eu. KE

ÄPredám úp lne nový 39 l  ne-
používaný kufor Yamaha City
(120 €) ( 0905 614 368.

ÄPredám moto topánky IXS, veľk-
osť  38. Perforácia pre lepšiu
priedušnosť. Spevnená päta.
Chránič na členku a na špičkách
topánok. Vystuženie v oblasti
radenia.  Gumová podrážka

odolná proti predratiu. Reflexný
pásik na päte. Zapínanie pomo-
cou šnúrok a suchého zipsu.
Minimálne používané, nezodraté
bez jediného poškodenia (60 €)
( 0905 840 412. BA

ÄPredám detskú motokrosovú mo-
torku, model 2020, Husqvarna Tc
65 v super stave, 65 ccm (2.700
€) ( 0905 831 572. PD

ÄPredám Yamahu Nmax 125/ 19,
15500 km, automat, 9 kW, ku-
povaná 2/ 2020, 2 roky záruka 02/
2023, skúter má 15 tis. km. Ser-
visná kniha. Jazdený len dlhé
t rasy po  SR. Var iabi lné ča-
sovanie ventilov. Nebúraný,
nepadnutý, garážovaný, originál
vysoké plexi za 168 €, ku skútru
dám aj pôvodné. Na spodnom
plaste je trochu poškriabaný, z
diaľky nevidno. Dôvod predaja -
prechod na vyššiu kubatúru
(2.400 €) ( 0904 675 657. ZC

ÄPredám Yamahu TDM 900/ 02,
57 tis. km, 897 ccm, 63 kW - 86
PS, manuál, sivá metalíza. Moto-
cykel je v dobrom technickom aj
optickom stave. Taktiež je na
Slovenských ŠPZ a ihneď k od-
beru! Možná výmena za iný mo-
tocykel. Padacie rámy, zadný
kufor Givi, centrálny stojan, de-
flektor vetra, kryty rúk (2.590 €) (
0918 170 959. NR

ÄPredám Suzuki GSX 650f/ 09,
tretia majiteľka, 40 tis.km, v tp 25
k W.  O t v o rená  na  63  kW -
možnosť jazdiť od 18 rokov. K&N
filter, STK 3/ 2021, ladený výfuk
Sc Project s certifikátom. Nová
zadná guma menená v júli, olej
vymenený  v  má j i ,  o r ig iná ly
pridám. Motorka má už priame
vstrekovanie,  nemá ž iaden
problém s novým benzínom E10
(3.100 €), skúšobní jazdci nevo-
lať , len seriózny záujem, pri
rýchlom jednaní dohoda možná
(3.100 €) ( 0915 562 246. MI 

ÄPredám nové - diely, súčiastky na
- Babettu a Korado, Manet (doho-
dou) ( 0910 904 599. TT 

ÄPredám Hondu Shadow VT 750
C2/ 08, 35 kW spolu so všetkým
príslušenstvom, ktoré obsahuje:
Nové padacie rámy, Nové tlmiče,
Sedlové na pevno namontované
20 litrové brašne značky Viking,
XL Vonkajšia Plachta značky
HELD, Nová batéria, Nové zadné
smerovky, Zámok na kotúčovú
brzdu s alarmom a nabíjaním cez
USB 2.0. Spolu s týmto príslušen-
s t v om  m á  m o t oc yk e l
z abudované  s ledovac ie
zariadenie GPS s neustálou pod-
porou cez bezpečnostnú službu
Secar a ich 2h/ 7 podporou ako
zabezpečením pred krádežou,
zaplatená do mája 2021, platnú
STK do 2022, 32 tis.km (5.600 €).
V prípade rýchleho a seriózneho
jednania dohoda na cene (
0915 118 218. 

ÄPredám Suzuki GSX 600F/ 90,
82 tis.km, 600 ccm, STK platná,
nové sviečky, filtre (650 €) (
0950 359 919. VK

ÄPredám Suzuki M 109/ 08, 25 300
km, 1800 ccm, 92 kW - 125 PS,
strieborná. Alarm, Immobilizér,
S T K  p la t ná  do  0 7 /  2 020 ,
Garážované, Kúpené v SR, top
stav! Úplná servisná história.
Chrómové doplnky, or iginál
kožené kufre, nová predná pneu,
servisovaná v Suzuki, nepadnutá
(8.100 €) ( 0915 033 063. CA

PREDAJ
ÄPredám dodávku Iveco Daily/ 05,

diesel, 2800 ccm, prevodovka 6-
st., prevádz. hmotnosť 2280 kg
(1.000 €) ( 0948 522 655. KK

ÄProdám UDS 214/ 07, T815 auto-
bagr, Tatra 815 + UDS 214.22. R.
v. 1989, 6 x 6 8 275 Mth, auto
4.013 Mth. Hmotnost 21 800 kg,
nástavba motor Zetor 8604 +
hydr. Brueninghaus - DE, klimati-
zace, dokumentace, nemá mikro-
pojezd (11 050 €) ( + 420 608
244 780 Po-Pá od 9-17. CZ

ÄPredám nezávislé kúrenie We-
basto Renault Fr1 na autobus
(150 €) ( 0903 606 345. TV

ÄPrenajmem dodavku, na dlho-
dobo. Bola kúpená na prácu, ale
práca padla, tak ju posúvam na
prenájom. Stav - ide ako hodinky.
2015, 200 tis.km, ložná plocha
4,2 m. Je to tá najdlhšia ( 0951
177 944. ZA

ÄPredám protektory 315/ 80 R22,5
DY (188 €)/ ks s DPH, záruka 2
ro k y ,  p o  do hod e m ož ný
bezplatný dovoz. Vhodné na
zmiešanú prevádzku stavba - cesta
napr. na vozidlá Tatra 815, Renault
Kerax 420 8 x 4, Iveco x-way 8 x 4 x
4, Volvo FM 370, Iveco stalic x-way,
Tatra Phoenix, Renault Premium
370, Iveco Eurocargo ML 190
EL28, Man F2001 26.414 (188 €)
( 0903 380 550. RK

ÄPredám Aviu 31 T/ 95 + IT Comet
135/ 2, Euro 1, STK 8/ 2019. Re-
vize 12/ 2017, Najeto 76 tis.km.
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Celková hmotnost 6.9 t, výkon 65
kW, italská nástavba, turbo, zimní
žhavení, redukce, uzávěrky,
měchy - 5/ 18, nové 4 zadní za 20
tis., izolovaný koš, 6 x kovové
úložné boxy, úchyty na převoz
dlouhých tyčí (7.000 €) ( + 420
608 244 780. CZ

ÄPredám diely na Iveco Eurocargo
75 E 15/ 2000, motor 6-valec, na-
jazdených 670 tis.km, cena za
motor (600 €), prevodovku v cene
(400 €) a hydraulické čelo Zepro v
cene (300 €) ( 0905 420 423. LV

ÄPredám autobus Setra 515 HD/
16, model 515 HD, manuál, 315
kW, 545 tis.km, vo výbornom
stave, pravidelne servisovaný,
udržiavaný. Servis prebiehal
výhradne v autorizovanom ser-
vise. Dohoda na cene možná. V
prípade záujmu a ďalších info
kľudne volajte, 10667 ccm. Diesel,
Euro 6, 542 tis. km, VIN: WKK41
021013 120157. ABS, retardér,
elektrické akumulátory, motorové
brzdy, DVD, CD, núdzový východ,
WC, sedadlá s pásmi, stolík, mik-
rofón, monitory, nezávislé kúrenie
Webasto ,  pa lubný poč í tač ,
navigácia, klimatizácia, USB
nabíjanie (145.000 €) ( 0905 111
815. BA

ÄPredám Iveco MP 240/ 99. E42 +
PM 14.023. Euro 2, 837 tis.km, 6
x 2, 5 m s HR. Celková hmotnost
26 t, výkon 309 kW, spaní 2 x. 6 V
motor, ťažné na 24 t, depozit
(8.000 €) ( + 420 608 244 780
Po - pá od 9. - 17. CZ

ÄPredám tachograf Renault na 12
V .  F u nkčnos ť  nez náma ,
predávam bez záruky (20 €) (
0949 158 209. KK

ÄPredám čerpadlo na multikáru
(dohodou) ( 0951 445 898. TT 

KÚPA
ÄKúpim 3-stranný sklápač do 3,5

tony,  pre vodičský preukaz
skupiny B. Preferujem značku
Iveco. Do (10.000 €) ( 0911 661
488. BR 

PREDAJ
ÄPredám kompletný nosič lyží

originál pre Ford Mondeo combi do
r. 2015 zn. Thule, uzamykateľný,
ako nový, nový stál 270 €, na 4
páry lyží (149 €) ( 0905 811 208.
BA

ÄPredám prevodovku, agregát
1.4, 63 kW, Seat Ibiza, benzín,
kód motora CGGB. benzín, spo-
jka, servo, servo čerpadlo, klíma,
alternátor, Seat Ibiza, VW Polo,
Škoda, Škoda Fabia 2 (dohodou)
( 0902 766 757. MI

ÄPredám budíky na Suzuki Ignis,
plne funkčné, sú na benzínový
motor (30 €) ( 0949 158 209. KK

ÄPredám predok Seat Ibiza, rok
2009 - predná kapota, predný
nárazník, blatník, Sahara, čelo
predné, výstuha nárazníka, Ibiza
2008, 2009, 2010 ( 0902 766
757. MI

ÄPredám kolesá so zachovalými
letnými pneumatikami R14, 4 x
100 (120 €) poprípade dohoda (
0907 502 534. KN

ÄPredám kompletnú benzínovú
nádrž na Suzuki Swift 1.3 III. 1,3i,
2005-10, používaná, viac po tel.,
len volať (60 €) ( 0945 448 483.
NZ

ÄPredám svetlo na Fiat Punto (15
€) plus dohoda ( 0951 445 898.
TT

ÄPredám gateway 3C0 907 530 C
- Passat, Golf atd. (20 €) ( 0910
468 142. RS 

ÄPredám továrensky repasované
turbo dúchadlá na všetky modely
osobných motorových vozidiel.
Záruka 2 roky (190 €) ( 0905
198 677. KE

ÄPredám zimné pneu Dunlop SP
WR2 195/ 65 R15 91T na diskoch,
úplne nové, nepoužité. Kupované
pred mesiacom. Pôvodná cena aj
s kompletizáciou sady 40 € bola
422 €, mám aj doklad. Vhodné pre
Hyundai i30 aj coupe a combi a Kia
Ceed aj SW a Pro (320 €) ( 0905
779 246. BA

ÄPredám originálne zadné hmlové
svetlo OE: 92406C8000 na Hyun-
dai i20 r.v. 10/ 2014 - 07/ 2018.
Pravá zadná strana. Originál diel,
nový nenamontovaný (35 €) (
0905 350 994. MA 

ÄPredám letné pneumatiky značky
Barum Brilantis 2 195 x 65 R15,
rok výroby 2017, hĺbka dezénu
6.5 - 7 mm, používané, osadene
na elektrónoch značky Dezent.
Bratislava (280 €) ( 0948 643
979. BA

ÄPredám elektróny originál Renault
Megane Iv Talisman Kadjar R18
et46 5 x 114,3, 66,1 mm, R18.
E lek t róny  sú  nové (480 €) ,
možnosť dobierkou + 20 €: Suzuki
SX4 S-Cross Vitara Grand Vitara
Kizashi, Toyota Auris Corolla
Verso Camry Avensis C-HR,
Dacia Duster, Honda Civic Accord,
Lexus IS220 250 GS RX, Nissan
Almera Xtrail Murano (480 €)
možnosť dobierkou + 20 ( 0945
448 095.

ÄPredám strešné nosiče značky
Thule, pre Opel Astra J hatch-
back, zakúpené v roku 2015,
málo používané - auto je už pre-
dané, z toho dôvodu ponúkam
nosiče (29 €) ( 0908 117 332.
TT

ÄPredám súčiastky na Škodu 120,
(za všetko 60 €) + dohodou (
0951 445 898. TT 

KÚPA
ÄKúpim zadný nárazník na škodu

1203, prvý model - štvordielny
oceľový, môže byť aj skorodovaný,
nie však havarovaný alebo inak
ohnutý ( 0908 687 494. LM 

ÄK úp im  o t v á rac ie  ok no  na
karavan, rozmer 136 x 65 cm a
kúpeľňové okno, rozmer 60 x 50
cm ( 0908 752 780. TT

ÄVymením xenónový svetlomet
pravý na Primeru p 12 za klasický
H7, alebo predám a kúpim (
0908752780. TT

ÄKúpim kryt motora Škodu Fabia
16 TDI, rok výroby 2012 ( 0903
867 527. ZV

ÄKúpim motor Fabia 1.4 mpi, kód:
ame, 50 kW, stav, cena do SMS
( 0904 598 246. ZC

ÄKúpim odhlučnenie - tlmenie
prednej kapoty na Toyotu Verso,
r.v. 2011 ( 0917 628 700. LM

ÄKúpim 1 ks zachovalú zimnú
pneumatiku Matador MP 52 165/
70 R14. Dezén min. 6 mm (10 €)
( 0948 422 126. KE  

PREDAJ
ÄDunajská Streda - 3-izb. byt v no-

vostavbe v meste, tehlový, 66
m2, na 2./ 3 posch. s výťahom,
prislúcha k nemu loggia 3,38 m2.
Kúrenie je vlastné - plynové
priamo do radiátorov. Byt má
plastové okná so žalúziami
(93.990 €) ( 0917 949 222.

Ä Ilava - 3-izb. byt v novostavbe,
centrum mesta, škola, škôlka,
ne m oc n ic a ,  ú r ady ,  L íd l ,
reštaurácie - vzdialené tri minúty,
2 balkóny, samostatné WC, in-
teriérové dvere, protipožiarne
dvere, pivnica, okná trojsklo,
výťah, podlahové kúrenie, sanita,
nemecká plávajúca podlaha
(95.990 €) ( 0917 551 551.

ÄKošice - veľmi pekný slnečný 3-
izb. byt s loggiou, s nádherným
výhľadom, ktorý prešiel veľmi
vkusnou kompletnou novou rek-
onštrukciou, 62 m2 s loggiou
a pivnicou, na 6. / 7 posch., v
zateplenom bytovom dome na
ulici Zupkova, Dargovských hrdi-
nov - Furča (117.990 €) ( 0911
900 062.

ÄSlovenský Grob - 3-izb. byt - 2 x
balkón - garáž - šatník - pivnica,
novostavba, náklady za služby
a energie 145 € za mesiac, 8
minút od Pezinka - 20 minút od
Bratislavy, ihneď voľný k nasťa-
hovaniu, 75 m2 + 2 x balkón,

garážové státie v cene (128.600
€) ( 948 943 349.

ÄŽiar nad Hronom - garsónka
v polyfunkčnom v centre, 22 m2,
na 8. posch., s lodžiou, dvoma
osobnými výťahmi, nákladným
výťahom a stálou recepčnou
službou, kompletná rekonštrukcia:
plastové balkónové okno, výmena
elektroinštalácie, murované jadro,
dlažba, kuchynská linka, sanita.
Kúrenie centrálne, v bezprostred-
nej blízkosti je škola, škôlka,
nemocnica,  zastávka MHD,
žiadna ťarcha, k dispozícii je
okamžite (24.900 €), mesačné
náklady na jednu osobu 80 €
vrátane energií, vhodná je aj ako
investícia na ďalšie prenajímanie
( 0948 047 978. 

ÄPrešov - 1-izb. byt na Sídlisku III,
konkrétne ul. Prostejovská, na 1./ 7
posch., nízke mesačné náklady
cca 80 €. V kuchyni a v izbe sú
plávajúce podlahy, plastové okná.
V kúpe ľni a WC nová sanita,
keramická dlažba, obklad, jadro
murované. Kuchynská l inka
zachovalá, stierky nové, ako aj
radiátory. V izbe súčasťou ceny aj
vstavaná skriňa (70.990 €) (
0915 882 346. 

ÄNitra - veľký 3-izb. byt na Klok-
očine - Murániho ul., OV, 78 m2,
5. / 7 posch., kompletná rek-
onštrukcia -  p las tové okná,
s t ie rky ,  p lávajúce podlahy,
murovaná kúpeľňa, kuchynská
l i nka ,  in te r ié rové  dvere  so
zárubňami, bezpečnostné dvere,
loggia, nový výťah, pivnica, zate-
plený bytový dom. V blízkosti ob-
chod, škola, škôlka, zástavka
MHD. Pekný výhľad na Zobor
(92.000 €) ( 0944 316 729.

ÄŽilina - 3-izb. byt v pôvodnom
stave na Hlinách 5 (185 000 €).
Dohoda možná, volať len seriózni
záujemcovia ( 0904 412 279.

ÄB ra t is l ava  I I  -  P oduna jské
Biskupice - krásny 2-izb. mezone-
tový apartmánový byt 66,45 m2,
dá sa prerobiť na 3-izb., má dve
podlažia - 1.podlažie obývacia
izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC,
2.podlažie - spálňa/ pracovňa.
Predáva sa v prevedení štandard -
podlahy, schody, zábradlia - kom-
pletná kúpe ľňa, el. vypínače
(109.900 €) ( 0948 811 399. 

ÄZvolen - priestranný 3-izb. byt s
veľkou loggiou na Sliači, v tichej
lokalite s pekným výhľadom na
Hron, na 4. posch. v bytovom
dome na ulici Rybárska. Bytový
dom prešiel celkovou rekonštruk-
ciou, zateplenie stien, zateplenie
strechy, nové, zväčšené loggie,
zrenovované spoločné priestory
výťah, má vlastnú plynovú ko-
tolňu. Samotný byt je po rek-
onštrukcii vo veľmi dobrom stave,
bezpečnostné dvere (112.000 €),
dohoda o cene možná ( 0905
840 955.
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ÄTrenčín - priestranný 3-izb. byt na
ulici Pred Poľom - pred Kubrou,
72 m2 + balkón a loggia, na 1.
posch.  tehlového bytového
domu. K bytu prislúchajú dve
pivnice. Garáž 22 m2 s mon-
tážnou jamou cca 20 m od domu
nie je v cene inzerátu (89.000 €)
( 0905 931 036.

ÄŽiar nad Hronom - 3-izb. byt v
kľudnej časti Hviezdoslavovej
ulice, v pôvodnom stave. Bytový
dom je po kompletnej rekonštruk-
cii (80.000 €) ( 0903 127 749.

Ä Levice - byt v pôvodnom stave,
52,20 m2, plastové okná, inak je v
pôvodnom stave, vyprataný a
pripravený na rekonštrukciu
(62.000 €) ( 0948 335 052.

ÄNitra - krásny a slnečný 3-izb. byt
v novostavbe, vo vyhľadávanej
lokalite na Pivovarskej ul. v cen-
tre, s terasou, balkónom a dvomi
vonkajšími parkovacími mies-
tami, komplet zariadený (187.000
€) ( 0903 425 347.

Ä Lučenec - slnečný 3-izb. byt 72
m2 s loggiou, na 3. posch., Vajan-
ského ul.,, kvalitné plastové okná
Schüco, bezpečnostné dvere
Adlo. Zánovná kuchynská linka,
sporák a digestor. Kúpeľňa a WC
sú samostatné - sadrokartón ob-
ložený obkladačkami, dlažba,
sprchovací kút, vývod na pračku,
umývadlová skrinka so zrkadlom.
Elektrická inštalácia medená.
Steny v obývačke, kuchyni a
chodbe sú vystierkované, nová
plávajúca podlaha. Loggia -
uzatvorená roletou. Bytový dom
je zateplený, výťah nový (63.000
€) ( 0918 586 397.

ÄKomárno - 3-izb. byt po čias-
točne j  rekonš t rukc i i  vo  vy-
hľadávanej lokalite Komárna,
72,21 m2, na 2. posch., čiastočne
prerobený: plastové okná, pod-
lahy, maľovky, bezpečnostné
dvere (57.000 €) ( 0910 183
535.

ÄT o po ľ čan y  -  3 - i z b .  by t ,
Kuzmányho ul. Predaj z prvej
ru k y  -  n i e  s o m  r ea l i t ka ,
s balkónom, 3.poschodie, bez
výťahu, po rekonštrukcii činžiaka.
Chodba s plávajúcou podlahou,
samostatné WC, kúpe ľňa s
vaňou umývadlom a umiest-
nením pračky, kuchyňa, detská
izba drevené parkety, obývačka
prechodná do spálne - parkety, s
výstupom na balkón, 63 m2, 2
krát pivnice cca 3 m2 každá,
omietky. Okná pôvodné drevené,
kuc hyns ká  l i n k a  a  spo rák .
Pôvodný stav. Kúrenie centrálne
(59.600 €) ( 0944 413 637.

ÄKošice - veľmi pekný, slnečný 3-
izb. obľúbený pražský typ bytu so
6 m loggiou, ktorý prešiel komplet-
nou rekonštrukciou - Západ -
Terasa ,  v  tesne j  b l í zkost i
Spoločenského pavilónu na Triede
SNP .  71  m2 +  logg ia ,  na  2 .

nadzemnom podlaží v zate-
plenom bytovom dome s novým
vý ťahom (139.990 €)  (
0911900062.

ÄZvolen - 3-izb. byt s loggiou na
sídlisku Západ. Byt pozostáva zo
v s t upne j  c hodby ,  t r oc h
nepriechodných izieb, kuchyne,
oddelenej kúpeľne a WC. Prešiel
rekonštrukciou okien, podláh a
obkladu kúpeľne, 1./ 8 posch., 72
m2. Lodžia. Výťah (89.900 €) (
908 736 277. 

KÚPA
ÄKúpim 3 alebo 4-izb. byt v no-

vostavbe v Bratislave, v lokalitách
Rača, Kramáre, Koliba, Horský
park. Platba v hotovosti ( 0902
364 423.

ÄHľadám zariadenú izbu v Rači,
Vajnory, od 3. posch., do (200 €),
v prerobenom byte, samostatné
WC, sprcha, chladnička, práčka,
kanvica, bez kaucie, bez zvierat.
34-r. abstinent, nefajčiar. Ponuky
s foto a názov ulice na email ma-
tosn@ azet.sk

ÄKúpim byt v Michalovciach 2
alebo 3-izb., stav objektu pre-
robený, kompletná rekonštrukcia,
podmienka balkón, výťah, cena
dohodou, cenu ponúknite, ak
nedvíham, tak pošlite SMS (
0902 766 757. MI 

ÄV Žiari nad Hronom hľadáme na
kúpu 1-izb. byt, na lokalite, stave
ani poschodí nezáleží. Cena do-
hodou. Neváhajte a zavolajte na
( 0948 047 978 alebo napíšte
na  m a i l  m b rea l .m b rea l@
gmail.com 

ÄV Žiari nad Hronom hľadáme na
kúpu 2-izb. byt, na lokalite, stave
ani poschodí nezáleží. Cena do-
hodou. Ak takýto byt vlastníte
alebo viete o niekom, kto takýto
byt chce predať, neváhajte a za-
volajte na ( 0948 047 978 alebo
napíšte na mbreal.mbreal@
gmail.com. 

PREDAJ
ÄPredám Mirrorless - bez zrkad-

lový fotoaparát, ktorý zachytáva
nádherné fotografie a videá s
úžasnou kvalitou a jednoduchým
ovládaním. Model Fujifilm X-A7
má APS-C snímač spoločnosti
Fujifilm, v štýlovom tele fotoa-
parátu s hmotnosťou iba 320 g.
Profesionálne funkcie videa, ro-
zlíšenie 4K a vysokorýchlostné
snímanie (499 €) ( 0917 343
245. MT

ÄPredám objektív s pevným ohni-
skom 50 mm, s veľmi vysokou
svetelnosťou F 1,8. Objektív je
určený prevažne na fotografiu por-

trétov. Sklo je bez škrabančekov,
všetko funguje ako má. Mám ku
nemu aj slnečnú clonu. Keďže
prechádzam na inú značku, tak
tento objektív už ďalej nevyuži-
jem. Viem poslať aj dobierkou
(130 €) ( 0907 618 495. NR

ÄPredám novú,  nerozbalenú
kamerovú opierku - stabilizátor
pre menšie i väčšie videokamery
až do váhy 5 kg. Eliminuje až 95%
hmotnosti zaťaženia ruky kam-
eramana. Zároveň vo významnej
miere stabilizuje obraz (25 €) (
0950 414 643. PB

ÄPredám Polaroid Onestep Two,
ktorý som použil na zopár foto-
grafii a potom slúžil ako dek-
orácia. OneStep 2 i-Type je in-
stantný fotoaparát, ktorý spája
originálny dizajn s modernými
prvkami. Vo výbave fotoaparátu
Polaroid samozrejme nechýba
objektív v špičkovej kvalite a výk-
onný blesk. Cena je uvedená bez
papiera. Papier nie je až taký
drahý. V akcii stojí okolo 15 €, v
prevedení čb, Color. Dôvod pre-
daja - práši na naň, a nemá u mňa
už využitie (60 €) ( 0918 012
977. NR

ÄPredám Sony A7ii spolu s objek-
tívom Sony 28-70 F3.5-5.6 a prís-
lušenstvom. Ešte 1 rok v záruke.
Fotoaparát bol používaný rok, na
bločku kúpa 22.11.2019. Je v
100% stave  a  na  d isple j i  je
nalepené ochranné sklo. K fotoa-
parátu pridávam 3 x náhradné
batérie, výdrž rovnaká ako pri
originálnej plus nabíjačka. Tak-
tiež pridávam sadu filtrov, makro
closeup filtrov a extension tubes
na fotenie makro fotograf ií .
Predávam len ako komplet,
nerozpredávam (950 €) ( 0910
260 360. PK

ÄPredám kinofilmovú zrkadlovku
Pentax MZ-5N, minimum elek-
troniky, kovová dráha f i lmu,
slovenský + anglický návod,
originál krabica, kupovaná na
Slovensku + objektív SMC Pen-
tax FA 28-70 mm f4 AL. Všetko
plne funkčné, stav 100%, ako
nové, ani jeden škrabanec, objek-
tív čistý bez škrabancov a bez
poškodenia + battery pack Pen-
tax AA na 4 tužkové baterky,
káblová spúšť Pentax, slnečná
clona Pentax + UV filter Pentax
52 mm. Dôvod predaja: končím
definitívne s analógom. Pošlem aj
na dobierku, všetko dôkladne
zabalené. Cena komplet všetko
(165 €) ( 0908 322 131. KE 

ÄPredám japonský objektív Doro -
Color Auto Wide 28 mm, f2.8,
závit M42. Vo výbornom stave,
clona aj ostrenie idú ľahko, bez
škrabancov na skle. Vrátane
prednej a zadnej krytky. Výrobné
číslo: 300632 (45 €) je pevná + 4
€ doprava, dobierka poštou. V
prípade záujmu ponúkam k ob-
jektívu aj redukciu - adaptér na:

Canon EF - Nikon F-mount AI -
Sony Nex E-Mount (7 €), sedí na
Nex-5 Nex3 Nex-C3 Nex-5N
Nex-7 Nex-6 Nex-5r Nex-VG10
( 0950 400 727. TO

ÄPredám analógový, plne funkčný
fotoaparát zn. Samsung Fino 40S
Panorama, ako nový, vo veľmi
zachovalom stave, na kinofil-
mový formát 35 mm s LCD dis-
plejom na kontrolu nastavených
funkcií. Funkcie sa volia tlačítkom
na programovanie. Expozícia je
automatická a zaostrovanie je
taktiež automatické. Fotoaparát
má zabudovaný, podľa potreby
zapínateľný fotoblesk, pripra-
venosť blesku je indikovaná bli-
kajúcou červenou LED kon-
tro lkou. Systém bleskového
svetla je s redukciou červených
očí (45 €) ( 0903 661 567. BA

ÄPredám zánovný blesk na Canon
- blesknuté len pár desiatok krát,
na tele aj tak pár drobných škra-
bancov, aj keď som ho používal
minimálne, nosievam väčšinu
vecí so sebou, keby náhodou. Je
tam nahratá posledná verzia firm-
waru, oproti štandardnej verzií
má zabudovaný rádiový prijímač/
vys ie lač .  Kva l i tný  b lesk za
rozumnú cenu. Cena pevná,
osobne v ZA, prípadne dobierka -
v cene (85 €) ( 091188479. ZA 

ÄPredám objektív Nikon Nikkor 80-
200 mm f4 AIS + + + ojedinelý
zbierkový stav, EXC (399 €) (
0903 357 633. TT

ÄPredám stabilizátor Zhiyun Crane
- M2 kupovaný vo Film - Technika
6 /  20 20 .  S t ab i l i z á to r  j e  v
bezchybnom 100% stave. Viac
in f o  na :  mu rany ima rek @
gmail.com (150 €) ( 0902 244
169. BA

ÄPredám nemecký objektív Penta-
con auto MC 135 mm, f2.8, závit
M42. Vo výbornom stave, len na
prednom skle sú mikro škra-
bance. Na fotky to nemá žiadny
vplyv. Vrátane prednej a zadnej
krytky. Slnečná clona sa vysúva.
V prípade záujmu pošlem fotky
f o t ené  t ým to  ob jek t í v om.
V ý r ob né  č í s l o :  43 13317 .
Prepínanie M/ A. Cena (40 €) je
pevná + 4 € doprava - dobierka
poštou ( 0950 400 727. TO

ÄPredám minimálne používanú
akčnú kameru Xiaomi Yi. Prís-
lušenstvo na fotografiách plus
manuál a pamäťová karta. Kam-
era je ovládateľná cez mobilný
telefón cez wifi. Svojimi rozmermi
vhodná aj na dron (30 €) ( 0903
219 288. MA 

ÄP re dá m  o b jek t í v  Canon
Speedlite 430 Exii v super stave.
Je k nemu originál puzdro, plas-
tový držiak a orig. krabica. Som
prvý majiteľ. Dôvod predaja - pre-
chod pod inú značku (120 €) (
0905 677 531. MY 
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KÚPA
ÄKúpim DJI Mavic Air Fly More

Combo, s minimálne ročnou
zárukou. Za maximálnu cenu
(400 €) ( 0917 774 587. BA

PREDAJ
ÄPredám trúbku Egid Glassl Ko-

motau, vyrobená v Chomutove,
koniec 18. storočia ( 0944 822
934. BA storočia ( 0944 822
934. 

ÄPredám elektro - akustickú gitaru
+ puzdro + ladička + struny +
trsátka zadarmo. 
J e  ú p lne  nov á ,  nepouž i tá .
Pôvodná cena 189 €, teraz (149
€) ( 0940 100 860.

ÄPredám veľmi staré husle, kufrík
a slák, jediná chyba je, že nie sú
struny, inak všetko v poriadku
(dohodou) ( 0940 328 663.

ÄP redám rek reačne použ i t ý
saxofón. Bol prečistený. Objímka
je trošku poškriabaná, nič to ne-
mení na zvuku. Saxofón je bez
t en k éh o  d r i evk a  kv ô l i  hy-
gienickým dôvodom, 2.6 kg,
preferujem osobný odber, viac
info alebo fotiek pošlem osobne
(230 €) ( 0917 164 480. BA

ÄPredám perfektné 1/ 4, 1/ 2, 3/ 4
husličky celomasívne, predná
doska masív smrek, zadná masív
javor, luby masív javor, v 100%
s t av e ,  kom p le t  ce l ý  s e t  -
kolofónia, ramenná opierka,
kvalitný sláčik - eben, puzdro, po-
pruh a sláčik, možnosť poslať aj
na dobierku (79 €) ( 0951 305
956. 

ÄP redám eš te  nový konden-
zátorový mikrofón v kufríku,
pošlem aj na dobierku (39 €) (
0951 305 956. PB

ÄPredám peknú bledohnedú
Western jumbo gitaru, výborný
zvuk, kovové struny, úzky hmat-
n ík ,  možnos ť  vyskúša ť ,  so
zárukou (59 €) ( 0905 194 665.
NR 

ÄPredám vzácne husle 4/ 4, model
Stradivari „Hell ier“ 1679, do
zbierky a pre náročných. Stradi-
vari postavil asi 1100 nástrojov,
pričom iba asi tucet z nich bolo
ozdobených zložitými vzormi vyk-
ladaného dreva a „Hellier“ je
jeden z najkvalitnejších jeho
nástrojov. Husle majú si lný,
otvorený, veľmi čistý a jasný, plný
tón. Kobylka Aubert, garnitúra
eben, nádherne žíhaná hlava i
zadná doska. Cena huslí (549 €)
spolu s  kval i tným puzdrom,
s láč i kom ,  op ie r kou ,  náh r .

strunami Pirastro, dolaďovačmi,
kolofóniou. Dá sa poslať ex-
presne kuriérom s poistením (
0907 944 328. BA

ÄPredám basové kombo Peavey
TNT-130 na kolieskach. Kus poc-
tivej americkej práce z osem-
desiatych rokov. Gain - PrePull
Bright, Post Pull Punch Bright,
Bandwidth, Presence, Cross-
over. Orig. 15" reprák Scorpions,
profesionálne dodatočne namon-
tované bočné úchytky a vstup pre
ďalšiu bedňu, resp. zos. (160 €)
( 0917 425 985. NZ

ÄPredám harmoniku nemeckej
výroby, 19. storočie, zachovalá,
funkčná (200 €) ( 0902 537 562.
TN

ÄPredám pár hodín hrané elek-
trické bicie. Sada zo série TD-17,
vybavené vylepšenými padmi zo
série V-Drum. Srdcom sady je
výkonný modul s enginom z
vlajkovej lode, modelu TD-50
(690 €) ( 0908 372 633. SN

ÄPredám novú hel igónku vy-
robenú na zákazku, nádherný
hlas, pri rýchlom jednaní dohoda
istá (1.300 €) ( 0908 221 502.
CA

ÄPredám starožitné klavírne krídlo
Produktiv Genossenschaft Wien -
Budapest, Opus 3443. Krídlo je v
pôvodnom stave, plne funkčné, s
potrebou naladiť. Využívané ešte
stále (850 €) ( 0905 506 346. TN

ÄPredám hudobný nástroj, značka
Bohémia, sú to klávesy dychové (
( 0950 370 214. BB

ÄPredám perfektný oceľový sto-
jan, úplne nový, nepoškodený,
pošlem aj na dobierku (19 €) (
0951 305 956. PB

ÄPredám gitaru Valencia, veľkosť
1/ 2 - pre deti cca do 10 rokov.
Hralo sa na nej rok, následne
sme prešli na väčšiu. Ku gitare aj
nylonové puzdro/ obal. Osobný
odber v Sali alebo v Bratislave (40
€) ( 0903 282 501.

ÄPredám elektroakustickú gitaru v
100% stave, puzdro a digi ladička
v cene, možnosť poslať aj na do-
bierku (89 €) ( 0951 305 956.
PB

ÄPredám starú heligónku Popular
v dobrom stave (50 €) ( 0940
328 663. 

ÄPredám bongo. Je v poriadku,
zvuk má kus plechovejší. Je tam
šnúra na držanie. Mám ho už
skoro 3 roky, ale nehrávam na
ňom skoro vôbec a preto sa ho
chcem zbaviť. Uprednostním
osobný odber, ale dá sa poslať aj
poštou. Rozmery - výška 31 cm,
horný priemer 18 cm, spodný
priemer 13 cm (25 €) ( 0948 105
205. BB

ÄPredám nové kompaktné elek-
trické bicie. Sú úplne nové, ne-
použité. Elektrické bicie/ bubny,

súprava: prechody, kotol rytmický
bubon, basový bubon, Hi-Hat,
Crash, Ride + stojan na Hi-Hat,
stojan na rytmický bubon, pedál
na Hi-Hat a pedál na basový
bubon, 193 zvukov, 10 predvo-
lených bicích súprav a 1 voľne
programovate ľnú súpravu.
Konektor slúchadiel, USB Host,
vstup AUX. Rozmery: 75 x 50 x
100 cm (219 €) ( 0940 100 860.
BA 

KÚPA
ÄKúpim hudobné knihy Volvox

Globator, edícia Evokace: Patri-
c ia Butler -  Andě lský tanec,
andě l ská  smr t ,1999,  edice
Evokace sv. 9, Volvox Globator,
80-7207-325-7. Neil Daniels -
Robert Plant,  Led Zeppelin,
J im m y  P a g e  &  l é t a  só lov é
kariéry, 2011, edice Evokace sv.
40, Volvox Globator, 80-7207-
830-1 ( 0903 706 180. 

Ä L ac n o  k úp im ,  p r í padne  sa
nechám obdarovať pre zber-
ateľské účely :) staré ročníky
hudobných časopisov, hlavne
Popular, Melodie, Hudobný život,
Gramorevue, Rytmus a podobne,
m ám  z áu jem  na jmä  o  p rv é
ročníky: Popular 1969, 1970,
1971, 1974, 1975, 1976; Melodie
- prvých 8 ročníkov, t.j. od 1963
do  19 70 .  po pm u zeum @
gmail.com ( 0915 279 245. 

PREDAJ
ÄPredám knihu Ženy do Jacarty,

kniha od Ary den Hertog. Lyrický
a historický román o začiatkoch
holandských koloniálnych výbo-
jov (3 €) ( 0902 133 458. GA

ÄPredám zachovalú, nepoužívanú
knihu so železničnou tematikou -
Železničné koľajové vozidlá na
Slovensku, Ladislav Kuruc, vy-
dalo Generálne riadite ľstvo
železníc Slovenskej republiky,
vydanie prvé, Bratislava 1998.
Vydanie rok 2017 sa predáva za
29,80 €. Moja predajná cena
knihy je (10 €) + cena za do-
bierku. Najradšej uprednostňu-
jem osobný odber v Trnave,
alebo dohodou - zaslanie na do-
bierku ( 0908 186 883. TT

ÄPredám Karl May: Poklad v Strie-
bornom Jazere, Mladé letá, 1988,
573 str. (4 €) ( 0902 133 469.
GA 

ÄPredám dejepisné mapy - škol-
ské mapy v zachovalom stave.
Na cene sa môžeme dohodnúť,
18 dielov, od 13. stor. (dohodou)
( 0915 850 807. LM

ÄPredám - Ing. Marta Šostronek-
ová, PhD. - Príručka podvojného
účtovníctva pre podnikateľov. Od-
berné miesto je Bratislava, staré
mesto. Pri poslaní na dobierku je
cena za knihu + poštovné (5 €) (
0944 333 812. BA

ÄPredám Dick Francis - Horúce
chvíle, La Vyrle Spencerová -
Prís ľub lásky, Robin Cook -
Toxín, Mary Higgins-Clarková -
Mesačný svit ti pristane (á 3 €) (
0902 133 458. GA

ÄP redám  Les l i e  F e inbe rg :
Pohlavní štvanci (6 €). Kniha je
v češtine. Odberné miesto je Bra-
tislava, staré mesto. Pri poslaní
na dobierku je cena za knihu +
poštovné. Posielam na dobierku
aj do Čiech ( 0944 333 812. 

ÄPredám časopisy Pyramída..
Chýbajú tieto čísla: 1, 8, 11, 17,
19, 20, 32, 33, 40, 43, 44, 51 - do
konca, okrem 72 a 74 - tie mám.
Cena za všetky spolu je (12 €). V
prípade jednotlivého odberu je
cena za kus 1 €. Minimálny odber
sú štyri kusy. Odberné miesto je
Brat is lava, staré mesto. Pr i
poslaní na dobierku je cena za
časopisy + poštovné (12 €) (
0944 333 812. 

ÄPredám knihu Bláznivý vek,
Spomedzi mŕtvych. Veselé štu-
dentské žartovanie so smutným
záverom. Nepremyslené dobro-
družstvo s tragickými dôsledkami
(2 €) ( 0902 133 458. GA

ÄPredám nasledujúce knihy:, R.
Kiyosak i  -  Prečo jednotkár i
pracujú pre trojkárov a dvojkári
pre štát;, W. Scott - Edinburské
väzenie; Féval - Hrbáč Lagradé;
J. Updike - Dvojice; A. Ebanoidze
- Sobáš po imeretínsky; R. Martin
-  Čo hovorí Duch Katolíckej
cirkvi? Predám aj kusovo (doho-
dou) ( 0944 234 658. SB 

ÄPredám knihu Dě j iny SSSR,
redigoval A.V.Šestakov. Kniha je
v češtine. Odberné miesto je Bra-
tislava, staré mesto. Pri poslaní
na dobierku je cena za knihu +
poštovné. Posielam na dobierku
aj do Č iech (4 €) ( 0944 333
812.

ÄPredám Guy des Cars: Výrobca
mŕtvol, Smena, 1990, SK 148,
dobrý stav (2 €) ( 0902 133 458.
GA 

ÄPredám tieto knihy Čo rozprávajú
proroci - Zenon Kosidowski (3 €),
Ve ľký spor vekov - víťazstvo
lásky - Whiteová G. Ellen (2 €),
Byl jsem rok v Antarktíde - Martin
Mykiska (5 €), Osho - o ženách (3
€), Osho - zázraky se dějí i před
snídaní (2 €), Osho - život, láska,
smích (4 €), Dan Brown - da Vin-
ciho kód (5 €), Robert T. Kiyosaki
- ako podnikať úspešne (5 €),
James Higgins, Tom Hopke -
abeceda indické astrologie (5 €),
Petra Neomillnerová - magický
zverokruh (3 €), Trump, Kiyosaki -
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prečo chceme, aby ste boli bohatí
(3 €) ( 0944 076 597. ZH

ÄPredám Dvadsať rokov 1913 -
1933, z dejín dobrovoľného ha-
sičského sboru v Margecanoch -
Alois Hladík, 1933, počet strán 32
+ 4 foto, tlačila Grafika, kníht-
lačiareň v Košiciach, knižka je v
100% stave, nepoškodená, „vy-
dané na  pamäť  20-ročného
trvania sboru“ (4,80 €) + poštovné
( 0910 545 462. RK

ÄPredám prvý a druhý diel Dievčatá
v sedle. Knihy sú pre dievčatá vo
veku cca 13 rokov. Knihy sú ako
nové (3,50 €) ks. Osobný odber v
BA v Ružinove alebo v Myjave,
alebo donesiem niekde na tejto
trase (7 €) ( 0903 381 314.

ÄPredám knihy 1928 - 1989, spolu
70 ks, za (20 €). Osobný odber v
BA v Ružinove alebo v Myjave
alebo niekde na tejto trase (20 €)
( 0903 381 314. 

ÄPredám dovezené, použité knihy
z Anglicka, z ktorých som sa ja
osobne uč i la anglický jazyk -
rôzne úrovne od úplne začia-
točníkov Penguin Readers, až po
pokročilých a plynule hovoriacich
ľudí. Rôzneho žánra, od roman-
t i c k ý c h ,  z áhadnýc h  -  my s-
te r iózne,  de tské ,  s lovníky ,
snáre… (5 €) za kus, rôzne veľk-
osti kníh. Treba vidieť. Oxfordský
slovník za (10 €). Osobný odber v
SC. Poprosím volať až po 17.30,
nakoľko som v práci ( 0904 529
922. SC 

KÚPA

ÄK úp im  k n ihu  V š eobecná
ge o l óg ia ,  m in e ra lóg ia  a
petrológia v akomkoľvek stave, aj
prefotenú ( 0915 671 153. ZV

ÄKúpim staré Knihy do roku 1900.
Som zberateľ a nemám záujem o
drahé knihy. Ďakujem za po-
chopenie ( 0914 262 362. 

ÄKúpim knihy Univerzálneho
života - Gabriela z Wurzburgu (
0948 035 389. KE

ÄKúpim Posledné tri minúty. Autor:
Davies Paul. Počet strán 185.
Jazyk slovenský. Iba perfektný
stav. A knihu Dobytie Mesiaca -
Príbeh programu Apollo. Autor
Tomáš Přibyl. Iba perfektný stav.
Osobný odber: Bratislava (
0903 105 690. 

ÄKúpim životopisnú knihu o M. R.
Štefánikovi, v ktorej dominujú fo-
tografie. Iba perfektný stav. Môj
záujem je dlhodobý - Môže ísť o
viac titulov - autorov. Osobný od-
ber: Bratislava a ( 0903 105
690.. 

PREDAJ
ÄPredám veľký kancelársky stôl

(50 €), je možné si kúpiť aj kan-
celárske stoličky ku nemu za (9 €)
ks, stoličiek je 6 ( 0902 204 001.
MT

ÄPredám pevný tmavohnedý pra-
covný stôl v zachovalom stave.
Rozmer 110 x 60 x 74 cm. Iba
osobný odber (40 €) ( 0904 686
419. TN

ÄPredám nábytkovú zostavu do
obývačky, bola vyrobená na
mieru, kvalitné prevedenie, je vo
výbornom stave, možnosť vysk-
ladať  zostavu ako klasickú/
rovnú, ale aj ako rohovú (230 €)
( 0905 407 562. TT

ÄPredám posteľ 140 x 200 cm +
matrac + nočný stolík + lampa
Ikea. Tarva posteľ’ + Ikea Hafslo
matrac + nočný stolík + lampa.
Používa sa 1 rok, matrac (30 €),
posteľ (40 €). Predajca hovorí po
nemecky a anglicky (70 €) ( + 49
17 630 721 417. A

ÄPredám obývaciu stenu vitrínu s
LED osvetlením + TV stolík,
výška 143 cm, šírka 85 cm, hĺbka
42 cm. Tv stolík výška 45,5 cm,
šírka 164 cm, hĺbka 42 cm (240 €)
( 0910 417 271. BA 

ÄPredám rastúcu detskú postieľku
od 0 - 15 rokov, s úložným pries-
torom. V perfektnom stave. Nový
matrac. Možnosť využívať ako
detská postieľka pre bábätka s
prebaľovacím pultom. Neskôr
ako postieľka pre väčšie dieťa, Po
odobratí tyčiek vie dieťa vliezť a
vyliezť samo. Ďalšou možnosťou
sú malá posteľ a stolík alebo
neskôr posteľ pre teenagera.
M ož n os ť  v i d i e ť  os o bn e  v
zloženom stave a dohodnúť sa
na cene (250 €) ( 0902 524 913.
MI

ÄPredám novú, ešte nerozbalenú
sedaciu súpravu v tvare U, s rozk-
ladaním a veľkým úložným pries-
t o r om .  D ôv o d  p r ed a ja  -  j e
priveľká do nášho priestoru, š-
322, v-84, h-170/ 198, ložná plo-
cha 265 x 126 cm, výška sedu 42
cm, hĺbka sedu 60 cm, farba -
kombinácia svetlo/ tmavo šedá
(869 €). Pri rýchlom jednaní do-
hoda možná ( 0918 037 040.
SN

ÄPredám veľmi kvalitné postele od
slovenského výrobcu. Posteľ je
vyrobená z masívneho 4 cm
hrubého LTD lamina čo zaručuje
d lhú  ž ivo tnos ť ,  max imá lnu
pevnosť a masívnosť postele.
Rozmer postele: 140 x 200 cm
(220 €), 160 x 200 cm (240 €),
180 x 200 cm (260 €), 200 x 200
cm (299 €) ( 0948 244 262. BN 

ÄPredám 5 x sťahovacie rolety, z
toho 3 x používané a 2 x nové,
zabalené, s rozmermi: 4 kusy 160
x 100 cm. Cena za jeden kus (15 €)

4 x 15 = 60 €, pri odbere všetkých
štyroch (50 €)  a jeden kus s
rozmerom 150 x 210 cm za (20
€). A 2 x francúzske závesy vo
svetlosivej farbe, používané,
zachovalé, rozmer 240 x 150 cm.
Spolu za (50 €) ( 0944 048 900.
NR 

ÄPredám krásnu pohovku - hovník
:-) kamkoľvek - obývačka, pra-
covňa, detská, zimná záhrada,
chodba... Šírka 180 cm, hĺbka 88
cm, výška 66 cm. Je ako nová -
cena novej bola 250 €. Pohovka
má prací snímate ľný poťah,
meniteľný - čím zabezpečíte jej
variabilitu a tým bude interiér
vždy iný :-) (90 €) ( 0907 852
158. 

ÄPredám nábytok z masívu - set 3
ks. Jedálenský stôl, lavica a stolík
pod TV, s úložným priestorom.
Vyrobené z masívu. Vyrobene v
Škandinávii. Kupované v Soul
lifestyle Ireland. Rad Tanzania.
Jedálenský stôl - dĺžka 200 cm x
šírka 100 cm x výška 76 cm,
lavica - dĺžka 171 cm x šírka 36
cm x výška 46 cm, stolík pod tv -
d ĺžka 150 cm x šírka 45 cm x
výška 50 cm, otvory na zadnej
strane oboch políc pre odvod
káblov. Pri odbere tohto setu
darujem trojpohovku Ikea Kivik
(990 €) ( 0905 774 181. BB 

ÄPredám retro sedačková súprava
v top stave, prečalúnená, opra-
vená sedac ia  čas ť  na ce le j
súprave, masívne drevo, starali
sme sa o ňu s láskou. Len nás je
už veľa. Je potrebné zabezpečiť
s i  odvoz  z  cha tove j  ob last i
Rudava pri Malých Levároch.
Rozmer sedačky: d ĺžka 2 m,
hĺbka 90 cm, výška 90 cm. Kreslo
šírka 80 cm, h., v. rovnaké (250 €)
( 0903 775 448. MA

ÄPredám 3 biele/ krémové barové
stoličky, takmer nové, veľmi málo
používané. Rozhodli sme sa pre
inú farbu, takže sa ich potrebu-
jeme rýchlo zbaviť. Ihneď k od-
beru (40 €) kus ( 0903 502 395.
PB

ÄPredám 3-pohovku Ikea Kivik.
Pekný, zachovalý stav, úplne
všetky poťahy sú snímateľné a
prateľné v práčke. Na bočnej
opierke aj zo spodnej strany se-
dadla fľak od fixky, nedá sa úplne
odstrániť. Na výplni opierkového
matraca vidieť akoby fľaky, je to
však typ použitej výplne/ ma-
teriálu, nie sú to zažltnuté fľaky
vzniknuté používaním. Cca 4 - 5-
ročná, z toho viac ako rok ne-
používaná (80 €) ( 0905 774
181. BB 

ÄPredám set detská postieľka +
komoda žirafka. Ako nové +
zadarmo kvalitný kokosový ma-
trac do postieľky + zadarmo uk-
ladací šaflík pod postieľku (100 €)
( 0944 439 986. BA - na SMS
nereagujem.

ÄPredám veľmi zachovalú jedálen-
skú zostavu z čerešňového dreva,
ktorá pozostáva zo stola a šiestich
stoličiek. Možná cena dohodou
(190 €) ( 0908 728 362. NZ

ÄPredám 3 mesiace používanú
posteľ z Ikei aj s matracmi, dôvod
predaja - prerábka detskej izby, v
rámci Žiliny priveziem (150 €) (
0907 038 745. ZA

ÄPredám detský/ študentský naby-
tok Ego, fialový jaseň , veľmi
pekný. Na internete tempo kon-
dela a iné. Cena za komplet (400
€). Pôvodná cena kompletu 1032
€. Je možné predaj aj samostatne
po kusoch ( 0903 830 779. ZH

ÄPredám vysúvac iu  poste ľ  s
úložným priestorom, s pohodl-
ný m i  m a t racm i ,  značky
Materasso. Rozmer hôrneho ma-
traca 200 x 90 x 18. Rozmer dol-
ného matraca 190 x 80 x 14. Málo
používaná, vo výbornom stave
(290 €) ( 0904 575 796. ZA 

KÚPA
ÄKúpim súrne poschodovú posteľ,

Pezinok a okolie, ďakujem veľmi
pekne ( 0905 431 194. PK

ÄKúpim kancelársky nábytok, na-
jlepšie z Bratislavy ( 0902 746
324. 

ÄKúpim štýlový nábytok a to ko-
modu a vitrínu, za výhodnú cenu,
vo výbornom stave ( 0950 307
470. KN 

PREDAJ
ÄPiešťany - samostatne stojaci

jednopodlažný rodinný dom,
postavený na pozemku 197 m2,
k t o r ý  bo l  p ôv o dn e  z r ek-
onštruovaný na prevádzku škôlky
(174.900 €) ( 0949 630 001.

ÄPrešov - poschodový 3-podlažný,
zaujímavo riešený rodinný dom s
obytnou plochou 180 m2, úžitko-
vou 160 m2, garážou, loggiami,
ktoré sú na južnej strane pozdĺž
oboch nadzemných podlažiach.
Rodinný dom sa predáva čias-
točne zariadený, rekonštrukciou
možnosť na mieru prispôsobiť
modernému a priestorovo veľko-
rysému štýlu bývania (168.000 €)
( 0915 925 911.

ÄKostolná pri Dunaji - novostavba
4-izb. RD 2 km od Senca, 28 km
od Bratislavy, úž. plocha 99 m2,
pozemok 348 m2, IS: plyn, elek-
trina, žumpa, podlahové kúrenie,
krb. Dom je súčasťou dvojdomu a
predáva sa v štádiu holodom:
omietky, plast. okná, vonkajší
náter, zateplenie, plyn. kotol, pod-
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lahové kúrenie, elektroinštalácia
so  zásuvkami ,  upravený a
oplotený pozemok (dohodou) (
0905 322 887.

ÄKošice - RD, 625 m2, pozemok
19 48  m 2 ,  v l as t ná  s tudňa ,
kanalizácia samospádom, elek-
trina, plyn. K vybaveniu domu pa-
trí interiérový bazén 15 m so
solárnym a plynovým ohrevom,
dvo jga ráž ,  be tónov ý  p lo t ,
kamerový rozvod a systém,
alarm, televízny a počítačový roz-
vod. Záhrada je upravená, trávnik
s automatickou závlahou, tra-
tivod, terasy, ovocné stromy
(555.000 €) ( 0903 654 320.

ÄKriváň - dvojpodlažný rodinný
dom, prešiel č iastočnou rek-
onštrukciou. Nachádza na rovi-
natom pozemku o výmere 712
m2, zastavaná plocha je 343 m2.
Na prízemí domu je k dispozícii
vstupná chodba, kuchyňa, 2 izby,
k úp e ľ ňa  s  WC,  š pa j za .
Poschodie je dispozične tak isto
riešené ako prízemie (126.400 €)
( 0911 855 199.

ÄPezinok - dvojpodlažný 5-izb.
rodinný dom po kompletnej rek-
onštrukcií v centre Pezinka. Na
p r í z em í  dom u  kuc hyňa  s
je dá lňou ,  s pá lňa ,  menš ia
obývačka, kúpeľňa, samostatné
WC a komora. Na poschodí pri-
estranná obývačka, spálňa,
kúpeľňa s WC, šatník a jedna
izba. Parcela 259 m2. Obytná
plocha 154 m2 - 71 m2 prízemie,
83 m2 poschodie + 8 m2 krytá ve-
randa. Z pôvodného domu zostali
len hrubé obvodové kamenné
múry (299.000 €) ( 0908 499
696.

ÄRimavská Sobota - jednopod-
lažný rod inný dom v centre
mesta, na pozemku 210 m2,
obytná plocha cca 130 m2, po-
zostáva z kuchyne, vstupnej
chodby, dvoch obytných izieb a
kúpeľne, v podkroví sa nachádza
jedna obytná izba. Je možnosť
prerob i ť  ce lé  podkrov ie  na
obytné, všetky inžinierske siete,
prešiel rekonštrukciou (76.500 €)
( 0948 019 864.

ÄBátorové Kosihy - samostatne
stojaci rodinný dom po čiastočnej

rekonštrukcii, vymenené okná za
plastové a časť  vykurovacej
sústavy. Škridlová strecha je
nová. Ide o stavbu postavenú v
70. rokoch. Prístup do domu je
priamo z ulice. Dom je prízemný a
podpivničený (65.000 €) ( 0905
999 000.

ÄKošice I - Sever - nadštandardný
rodinný dom v lukratívnej lokalite
v Čermeli, Rodinný dom so šte-
drou úžitkovou plochou o výmere
800 m2 a štyroch terás, ktoré
dotvoria pocit jedinečnosti a
luxusu, sa nachádza na rozsia-
hlom pozemku s výmerou 1637
m2. Súčasťou domu je veľký in-
teriérový bazén, sauna s och-
ladzovacím bazénom a trojgaráž
(dohodou) ( 0911 900 062.

ÄHrušovany - 2-izb. vidiecky dom v
ob c i  H r ušov any .  Dom  je
postavený na slnečnom, rovi-
natom pozemku o ploche 364
m2. Dispozične: predsieň, 2 x
i z b a ,  kuc hyňa ,  k omora ,
hospodárska miestnosť. Kúrenie
plynové gamatky, odpad vedený
do žumpy. Dom je v pôvodnom
ale zachovalom stave (41.990 €)
( 0903 485 798.

ÄBratislava - Záhorská Bystrica -
rodinný dom na 751 m2 pozemku
v Záhorskej Bystrici, postavený
začiatkom 60. rokov, štyri izby,
kuchyňa, kúpeľňa, špajza a ve-
randa, zastavaná plocha 119 m2,
z jednej poloviny podpivničený a
zateplený. Na pozemku sa ďalej
nachádza prízemná stavba 61
m2 ,  p redz áh radka ,  dv o r  a
záhrada. Cena na vyžiadanie (
09 05  24 6  3 39 ,  ma i l :
Gongo7531@ gmail.com 

ÄČadca - rozostavaný 3-izb. bun-
galov o rozmere cca 14 x 8,4 m i,
časť Milošová, v tichej lokalite, na
mierne svahovitom pozemku 625
m2. Prístup k domu je z miestnej
komunikácie. Dom bude napo-
jený na obecný vodovod, el.
prípojku a plynovod, kanalizácia
je riešená žumpou. Právoplatné
stavebné povolenie je z 9/ 2019
(131.999 €) ( 0908 338 444.

ÄPolomka - útulný rodinný dom v
obci Polomka, 18 km od mesta
Brezno, poschodový, prístup

au t om  as f a l t o v ou  c es tou .
pozemku 620 m2, postavený
v 60. rokoch. V roku 2012 rek-
onštrukcia strechy a postavená
malá prístavba, vymenená kom-
pletná elektroinštalácia aj odpad
(108.000 €) ( 0903 654 320.

Ä Levice - dvojpodlažný rodinný
dom na Tatranskej ulici, pozemok
2125 m2. Úžitková plocha 300
m2, postavený v roku 1975, je
celý podpivničený s garážou,
ktorá je súčasťou domu a taktiež
prístreškom pre auto (199.000 €)
( 0948 335 052.

ÄKostolné Kračany - tehlový 4-izb.
z a t e p l en ý  ro d i nn ý  dom,
pos t avený  na  rov ina tom
pozemku 675 m2, skolaudovaný
v roku 2016, obecný vodovod a aj
kanalizácia. Na zatrávnenom
po z em k u  j e  s tudňa  s o
samozavlažovacím systémom,
parkovacie miesto pre dve mo-
torové vozidlá. Alarm systém
(169.000 €) ( 0948 623 651.

ÄPrešov - dvojpodlažný rodinný
dom v lukratívnej lokalite mest-
skej časti Solivar. Pozostáva z
dvoch podlaží: 1. nadzemné pod-
lažie - veranda, chodba, kuchyňa,
kúpeľňa s WC, komora a 3 izby,
2. nadzemné podlažie - povala s
možnosťou rekonštrukcie na
podkrovné bývanie, napojený na
všetky inžinierske siete, z dvoch
tretín podpivničený. Na pozemku
385 m2 za domom je súčasťou
p r ed a j a  a j  m e nš í  r od inný
domček, samostatne stojaci,
obývateľný, v ktorom sú dve izby,
kúpe ľ ňa,  WC, kuchyňa ako
samostatná bytová jednotka
(167.990 €) ( 0915 882 346.

ÄTvrdošovce - veľmi zachovalý,
suchý, čiastočne podpivničený
dom, 120 m2, zastavaná 449 m2,
pozemku 250 m2, pivnice 25 m.
Podlaha: parkety, PVC, omietky.
Okná drevené pôvodné, klasická
vaňa. Oddelené WC, pôvodný
stav, tehla. Kúrenie lokálne. Ih-
lanová strecha, škridla. Rovinatý
pozemok. Asfaltová prístupová
cesta, vodovod, elektrická prípo-
jka, plynová prípojka, žumpa,
dielňa (55.700 €) ( 0907 958
771. 

KÚPA
ÄKúpim garáž v Kežmarku (

0910 536 372. 
ÄKúpime rodinný dom - chalupu,

vhodný na  rekonštrukc iu, s
väčším pozemkom, v Trenčíne a
okolí, cca do 10 km (do 200.000
€), závisí od stavu stavby a veľk-
osti pozemku, platba v hotovosti
( 0918 346 800.

ÄSme 6-členná rodina, 2 dospeli a
4 deti. Hľadáme rodinný domček
(od 500 do 600 €) na prenájom
alebo s možnosťou odkupovania
na splátky, z okol ia TT. Bez
zábezpeky alebo s dohodou

splátkovou so zábezpekou, ak by
sa našiel človek, ktorý by nám dal
do prenájmu domček so záhrad-
kou, nemusí byť záhradka veľká,
hlavne chceme dvor pre deti, aby
sa mohli hrať, ďakujem moc (
0951 445 898. TT 

ÄKúpim chatu alebo starší rodinný
dom vhodný na chalupu. Na-
jvhodnejšie obce: Turová, Tŕnie,
Miachalková, Očová, Pliešovce a
iné miesto, kde je krásna príroda.
Platba v hotovosti. Ďakujeme za
všetky ponuky. Ak podobnú
nehnuteľnosť vlastníte, neváha-
jte nás kontaktovať na telefón-
nom čísle 0915 330 170 ( 

ÄKúpim rodinný dom v obci Siel-
nica, prípadne iná obec v okolí do
10 km. Výmera pozemku aspoň
400 m2 (od 90.000 - 140.000 €).
C en a  z á v i s í  o d  s t av u
nehnuteľnosti. Platba v hotovosti.
Vopred ďakujeme za všetky
po nu k y .  A k  po dobnú
nehnuteľnosť vlastníte, neváha-
jte nás kontaktovať na ( 0915
330 170.

PREDAJ
ÄPredám antikorové koleno na

komín, rozmer 62 x 66 (25 €) (
0902 403 703. ZA 

ÄPredám dvere 80 ľavé, zateplené
+ izolačné dvojsklo (50 €) (
0905 517 179. BN

ÄPredám zásuvkový rozvádzač.
Vybavenie: 4 x zásuvka 230 V/ 16
A, 1 x zásuvka 400 V/ 32A, 5 kol.
1 x zásuvka 400 V/ 16 A 5 kol. Je
istený aj prúdovým chráničom. IP
54 - vhodná do exteriéru. Viem
dodať  rozvodnice v  rôznom
prevedení, podľa konkrétnych
požiadaviek. Po dohode viem
zadovážiť aj montáž na mieste, v
internetových obchodoch ide
práve táto rozvodnica okolo 150 €
(99 €) ( 0915 507 440. LV 

ÄPredám za symbol ickú plne
funkčné radiátory hliníkové.
Rozmery 140 x 59 x 7 a 120 x 59 x
7. Cena dohodou (20 €) ( 0948
119 959. PU

ÄPredám pro t ipož ia rne  a in-
teriérové dvere ( 0903 646 571.
GA

ÄPredám hliníkovú posuvnú bránu
triedy Premium s výškou 1460
mm a šírkou 4000 mm, vyrobenú
z hliníku podľa novodobého des-
ignu, výnimočné estetické hod-
noty, dlhodobá ochrana proti
korózii alebo jednoduché, po-
ho d l né  a  b ez p ro b l émov é
využívanie. Brána obsahuje
dosky 200 mm s odstupmi medzi
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20 a 60 mm (602 €) ( 0944 534
866.

ÄPredám interiérové dvere, štan-
dardný rozmer 70 cm, sú v do-
brom stave (10 €) ( 0911 661
666.

ÄPredám 9 ks nových betónových
skruží, priemer 1 m, výška 0,5 m
(25 €) ( 0907 223 191. BN

ÄPredám 4 ks interiérových dverí s
rozmerom 196 x 82 cm, bez fal-
cov, 3 x ľavé, z toho jedny sú bez
skla, 1 x pravé. Nálepky z dverí sú
už odlepené, Uvedená cena je za
kus. Možný odber aj jednotlivých
dverí (25 €) ( 0944 181 969. MT

ÄP re dá m  z os t a t k ov ý  e lek-
troinštalačný materiál - zásuvky,
vypínače, krabice, káble, držiaky
na káble, wago svorky a iné (
0904 301 787. NO

ÄPredám radiátor  900 x  400.
Radiátor je nový, nepoužívaný a
nerozbalený. Bol kúpený na
výmenu pri prerábke bytu a ne-
použil sa. Osobný odber Bratis-
lava, Šamorín, Dunajská Streda,
Michalovce (55 €) ( 0907 101
446. DS 

ÄDarujem za odvoz asi 20 m3
ílovitej zeminy ( 0907 525 719.
HC

ÄPredám nové, nepoužívané ter-
mostatické hlavice Danfoss - Tro-
jset, aj blok mám k tomu. Dôvod
predaja: pri rekonštrukcií bytu boli
z l e  v y t i p ov a né  ra d i á t o r y .
Radiátory sa už predali a zostali
mi ešte tieto hlavice (40 €) (
0911 901 403. ZC

ÄPredám krbovú vložku, málo
používaná, vykurovacia plocha
260 - 300 m3. Odber možný ih-
neď (350 €) ( 0903 714 107. DS 

ÄPredám keramické obloženie
kachle historické, použité, niek-
toré naštrbené. Pôvod, štýl, kom-
pletnosť alebo vek neznámy. V
prípade dohody viem aj doručiť.
Kontaktovať ma môžete tele-
fonicky a emailom na: belisi-
mato@ gmail.com, odpoveď do
24 hod ( 0944 378 866, prosím
volať medzi 7. - 18. PE 

ÄPredám nový horák na starý
opotrebovaný olej. Horák spaľuje
všetky oleje ako sú napr. mo-
torový, prevodový, hydraulický,
trafo olej, taktiež aj rastlinne oleje.
Horák sa jednoducho vloží do
akéhokoľvek kotla na tuhé palivo.
Vonkajší plášť a vnútorný plášť je
z nerezu (250 €) ( 0940 835
705. MI

ÄPredám 2 nové okná bez skla,
150/ 150 cm. Cena za 1 okno (35
€) ( 0905 305 388. PP

ÄP re dá m  ok n o  p la s t ové  -
používané, dvojsklo, koef. pres-
tupu tepla 1 ,1,  3 -komorový
systém, farba vonk. strana - zlatý
dub, vnútor. strana. biela, š x v:
1710 x 1390 mm. Obe krídla

otváracie (100 €), možná dohoda
( 0905 414 204. TV

ÄPredám staré okná a balkónové
dvere. Rozmer 140 x 105 cm - 4
ks, dvere 225 x 80 cm (20 €) (
917 421 380. PD

ÄPredám čistú preosiatu zeminu.
V prípade záujmu prosím volať
na ( 0907 183 088. BA

ÄDarujem ílovitú hlinu na zásyp
bez stavebného odpadu, bez
kameňov. Je to z výkopu pod do-
mom. Vhodná na vyrovnanie
pozemku atď. Je toho odhadom
18 tatier a bude toho aj viac keď
zarovnáme pozemok za domom.
Nie je to ornica. Ornicu budem
potrebovať. Odvoz a nakládku si
treba zabezpečiť. Môžete si zo-
brať koľko potrebujete, netreba
všetko naraz ( 0949 300 005.
ZA 

KÚPA
ÄKúpim nerezovú vaňu 170 x 70 x

50 prípadne aj väčšiu ( 0951
319 468. KE 

ÄKúpim používaný výmenník tepla
kúrenárskej vody na kotol Vail-
lant. Poprosím o cenu a foto (
0905 445 886. BJ

ÄKúpim gamatky s vývodom von
( 0904 452 977. BA

ÄKúpim plne funkčný plynový kotol
Protherm Medveď 40 KL ( 0908
069 822. 

PREDAJ
ÄPredám lyže Volkl - Deacon 74,

dĺžka 163 cm (145 €) - ako nové.
Lyžiarky Atomic v. 27,5 cm (65 €),
palice Atomic (19 €). Prilba Cebe
(25 €) ( 0905 481 604. NR 

ÄProdám motorový kajutový člun
loď PH 580. Délka trupu - 535 cm,
délka celkem 580 cm, šířka - 240
cm, váha - 700 kg, motor max. -
115 Hp L, ce - C, počet osob - 5
(15.200 €) ( + 420 775 623 001.
CZ

ÄPredám lacno rôzne rozmery
k o l i e s k ov ýc h  ko rčú ľ ,  p re
dospelých aj deti, ceny od 8 €,
mám aj prilby a chrániče, stačí za-
volať, na SMS neodpovedám (
0903 551 460. KE

ÄPredám používané a zachovalé
lyže a lyžiarky nemeckej značky
Kneiss l .  D ĺžka lyž í 181 cm,
lyžiarky veľkosti 43, čiže 8. Na-
jideálnejšie osobný odber (doho-
dou) ( 0944 234 658. SB

ÄPredám plne funkčný starý zber-
ateľský plynový revolver Umarex
Champion 9 mm, made in Italy,
veľmi zachovalý, nepoškodený
(60 €) ( 0944 069 386. MI

ÄPredám kvalitné kimono Tokaido
v skvelom stave. Veľkosť #3 =
cca na 160 cm (30 €) ( 0949 299
724. SE

ÄPredám takmer nové dámske
lyžiarky značky Head, veľkosť 38
- 39. V ponuke aj lyže a palice (80
€) ( 0903 978 635. MT 

ÄPredám detské sánky z buk-
ového dreva, 120 cm + opierka +
šnúrka (29 €) ( 0949 870 177.
DK 

ÄPredám nové skialpové lyže Dy-
nastar Alti 75 v dĺžke 165 cm, pre
zač iatočníkov a stredne pok-
ročilých, s miernym rockerom a
odolným dreveným jadrom, s
veľmi nízkou hmotnosťou. Lyža
je ukončená špeciálnou špičkou
pre jednoduchšie uchytenie a vy-
centrovanie stúpacích pásov.
Drevené jadro, CAP konštrukcia
Tip Rocker + nové pásy Colltex
100% Mohair. Celý set lyže +
pásy (iba 299 €). Nová viazanie
Tyrolia Ambition 12 s brzdou + s
montážou presne na lyžiarku
(280 €) ( 0948 943 159. NR 

ÄPredám skladací bicykel Moov-
ing 20" - nový (299 €) ( 0908 166
446. TT

ÄPredám lyže Head 170 CM (60
€). Predám lyžiarky Dalbello 31,5
(50 €). Dohoda možná ( 0902
717 227. BY 

ÄPredám celokožene značkové
turistické vibramy č. 40. Nová po-
drážka - vibram a impregnovaná
koža prírodným materiálom.
Treba odskúšať ( 0905  418
486. PP

ÄPredám raz použité korčule K2
Fatty Pro, veľkosť 41,5 (60 €), do-
hoda možná. 0940 911 959. 

ÄPredám dámske kol ieskové
korčule Fila. Veľkosť 37 (30) (
0904 672 625.

ÄPredám lyžiarsku dámsku bundu,
značka Dare 2b. Veľkosť S. Ski-
pas zipsy. Vetracie zipsy. Snežný
pás. Vs 10 000. Použitá 3 x,
výborný stav. Pôvodná cena 150
€, r. 2018. Možnosť prikúpiť aj no-
havice na lyžovanie s vs 5 000.
Tie sú trocha tenšie, no vydržia
veľa (88 €) + 20 € ( 0908 079
869. BA

ÄPredám retro bicykel po staršej
rekonštrukcii, nepoužívaný, v
peknom stave, kompletný (160)
( 0903 225 410.

ÄPredám starý historický bicykel
Rex (145) ( 0940 166 707.

ÄPredám úplne nový hokejový
hráčsky vystroj senior, ktorá sa
skladá z: holenné chrániče,
chrániče lakťov, rukavice, no-
havice a chrániče ramien Bauer
NSX S18 senior. S veľkosťami
ochotne poradím, po dohode
pošlem aj na dobierku. Možnosť
dokúpiť vak, trenkový suspenzor,

štulcne, prilbu, alebo hokejku
(199 €) ( 0918 990 491. PP

ÄPredám korčule zn. Vecra, veľ.
39. Asi 2 x obuté (10) ( 0949 492
339.

ÄPredám používané lyžiarky zn.
Garmont Megaride veľ. papuče
25, veľ. skeletu 290 mm ( 0907
355 522.

ÄPredám skialpové lyže (30) (
0905 407 726.

ÄPredám nepoužitý horský bicykel
Sniper, veľkosť kolies 24, vhodný
pre teenagerov, vek 9 rokov a
hore, celo odpružený, Shimano 3
x 7 (249 €). Odber v Nitre ( 0902
434 040. Nitra

ÄPredám dámsky horský bicykel v
dobrom stave. Al rám, odpružená
vidla, plášte Continental, výbava
S h im ano  L X ( 100 )  ( 09 05
961 831

ÄPredám stan High Peak Kira 3
pre 3 osoby, predsieň, 2 vchody,
použitý len raz, 100% stav, čistý
(35 €) + dohoda možná. Pošlem
aj na dobierku, ale uprednostním
osobný odber, po dohode pridám
aj ďalšiu výbavu - prenosný gril,
na fu kova čka ,  p r íbo r ,  r iad ,
čelovka (35 €) ( 0915 200 395.
RK

ÄPredám detský horský bicykel
Vedora Madspeed 300 vo veľmi
dobrom stave. 24 palcov, 18
prevodov, prehadzovače Shi-
mano Tourney, V-brzdy Coil
Duck, páčky Shimano Revoshift,
vidlica odpružená. Osobný odber
Nové Zámky (125 €) ( 0903 407
409. NZ 

ÄPredám detský bicykel, 16“ kola
Ghost, bie ly, plne pojazdný,
vhodný na vek 4 až 6 rokov, daru-
jem zvonček, možnosť poslať aj
poštou ( 0949 856 574.

ÄP re dá m  po už í v a né  I n L i ne
korčule značky Bauer. Veľkosť
10 (590) ( 0008 717 698.

ÄPredám málo používaný penny-
board. Ložiská sú v super stave,
farba dosky je tyrkysová, kolieska
fialovo - ružové. Pôvodná cena
bola 50 €, momentálna cena po
dohode ( 0948 187 126.

ÄPredám detský horský bicykel
Vedora Madspeed 300 vo veľmi
dobrom stave. 24 palcov, 18
prevodov, prehadzovače Shi-
mano Tourney, V brzdy Coil
Duck, páčky Shimano Revoshift,
vidlica odpružená. Osobný odber
Nové Zámky (125) ( 0903 407
409. 

ÄPredám posilňovaciu vežu Du-
v la n ,  ne pou ž ív anú .  P o
nečakanom úraze trvalý zákaz
posilňovania (120) ( 0917
533 268.

ÄP re dá m  v e ľm i  má l o  k rá t
využívaný stepper značky Du-
vlan. Pôvodná cena 99 €. Bez
pošk oden ia ,  a ko  nov ý .  Pr i
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rýchlom jednaní možná dohoda
( 0904 802 607. 

ÄPredám málo používaný dievčen-
ský horský bicykel. Veľkosť kolies
20, odpružený, s prehadzovačkou
95 ( 0903 063 040. 

ÄPredám bencovú lavičku Hop
Sport, začínal som na nej v pivnici,
neni to nič extra, ale na začiatok
stačí (50) ( 0915 461 966. 

ÄPredám veslovací stroj, nasta-
v i te ľná záťaž,  d isp le j ,  p lne
funkčný, len ( 0950 641 533

ÄPredám detský bicykel, vhodný
pre deti 3 - 5 rokov. Bol kupovaný
v Decatlon BB. Odnímateľné po-
mocné kolieska. Je v stave ako
úplne nový (50) ( 0905 214 185. 

ÄPredám boxovacie vrece Kat-
sudo 80 x 30, váha do 20 kg, málo
používané, spolu s tréningovými
rukavicami Katsudo, veľkosti L,
takmer nepoužívané (30) (
0907 220 141.

ÄPredám plne funkčný steper (10
€) ( 0911 886 015.

ÄPredám stacionárny bicykel vo
výbornom stave, používaný me-
nej ako 2 mesiace (50) ( 0905
384 786. 

ÄPredám málo používaný Ab Gen-
erátor (35 €) + dohoda ( 0911
986 015.

ÄPredám zánovnú rebrinu v kom-
binácii s hrazdou a bradlami (170)
( + 421948 299 380.

ÄPredám chlapčenský bicykel
Rockrider. Kolesá 26 cm, Veľkosť
XS 140 - 154 cm, prípadne podľa
šikovnosti chlapca. Len osobný
odber v BA 2 (100) ( 0908 797
634. 

ÄP redám sánky ,  zachova lé ,
pošlem aj na dobierku (20) (
0907 220 808.

ÄPredám detské boby (5 €) (
0904 406 046. 

ÄPredám dámske kol ieskové
korčule K2 v dobrom stave, málo
poožívané. Pôvodná cena cca
180 €. Odber možný v BA, TT,
NR, TN ( 0918 755 526.

ÄPredám trenažér Kettler Verso
100 (100) ( 0902 888 122.

ÄPredám málo používaný hover-
board. Len osobný odber (150)
( 0905 742 429.

ÄPredám detský bicykel - dievčen-
ský. Pre 3 - 4-ročné dievčatá (35)
( 0907407 075. 

ÄP redám sk ia lpové  topánky
značky Scott, v dobrom stave.
Veľkosť 41, vnútorná dĺžka 26,5
cm. Scelet 296 mm (200) ( 0902
386 300.

ÄPredám topánky na cur l ing,
značky BalancePlus, veľkosť 41
(20) ( 0904 690 819.

ÄPredám detské lyže 108 cm. Lyže
sú v zachovalom stave (15) (
0905 849 704.

ÄPredám kolieskové korčule zn.
Fila, č. 39, v dobrom stave, drobné
poškodenie - oder na pravej špičke
a malá dierka v ľavej vnútornej
výpln i .  Osobný odber alebo
zas lanie po zaplatení sumy
s poštovným (18/ €) na účet. Do-
bierka nie ( 0918 999 827. 

KÚPA
ÄKúpim vojenskú vzduchovku vz.

47 - 35, Haenel, Slavia, Perun, IŽ.
Mám záujem o starú vojenskú
výcvikovú vzduchovku na guličky,
vz. 47 alebo vz. 35. Poprípade
pažbu na  vz.  35 .  Na s tave
nezáleží. Na cene sa určite dohod-
neme a dobre zaplatím. Po do-
hode viem prísť pre ňu aj osobne,
a lebo  na  dob ie rku  ( 0903
410 553.  

Žena h¾adá priate¾ku pre priate¾stvo a
èasom možno aj dlhodobý vz�ah.
H¾adám lásku, úprimnos�, toleranciu a
podporu v dobrom aj v zlom. H¾adám
ženu, ktorá vie, èo od života chce a
myslí to vážne. Neh¾adám faloš a ani
flirt ( 0940 782 113.

H¾adám ženu od 35 do 75 rokov na
stretká, sex. Ak máš rada orál od
muža, tak sa mi urèíte ozvi. Ve¾mi ma
to vzrušuje ak robím oral žene. Ty niè
nemusíš, splním ti všetko, po com tužíš,
som bez zábran. Mám 56 rokov, 180,
97 kg. Som rozvedený. SMS poteší, ne-
nechaj ma dlho èaka�, ak �a nieèo
zaujalo, tak sa ozvi ( 0950 571 488. 

Mám 62 rokov, som z BA, nižšej
postavy - 155 cm. H¾adám èestného
muža na seriózny, vážny vz�ah (
0915 321 597. 

PREDAJ
Predám štartér na Zetor 25
a Super 50 a ešte nabíjačku
6, 12, 24, 36, 48 V ( 0915

363 306.

ÄPonúkame na predaj mladé slie-
počky hybrida Lohman s ročnou
znáškou nad 300 ks vajec a tiež aj
výkrmové brojlerové kurčatá. V
ponuke máme aj husi a kačice,
holuby a králiky nitrianskeho ple-
mena. Všetko kvalitný domáci
c ho v !  O d be rn é  m ies to  j e
v Sečovciach, okres TV ( 0905
127 574 alebo 056/ 678 33 53.

ÄPredám obracací pluh 180°,
výškovo nastaviteľný na orbu.
Montáž priamo na záves kul-
tivátora MS 06/ 07/ 16/ 19 a GM
191/ 192 ( 0908 785 218.

ÄPredám lúpané vlašské orechy (1
kg 7 €) ( 0917 085 036.

ÄPredám 1 m vysokú juku, dohoda
( 0944 283 628.

ÄPredám čerstvé odrezky z vanilky
prave j .  Jeden odrezok po 2
korienky/ očká na liane (7 €). S
pestovaním poradím. Nenáročná
a vhodná ako potrava - maškrta
pre rastlinožravé plazy ako sú
chameleóny a dá sa využiť aj ako
výbeh keďže po nej rady lozia (
0905 980 000.

ÄPredám figovníky, výška cca 30 -
40 cm, rozmnožené tento rok (
0944 402 409. 

ÄPredám malotraktor domácej
výroby v plne funkčnom stave,
bez hydrauliky, motor trabant
601, zadná náprava volga. Viac
info cez tel. (850 €) + dohoda (
0915 487 495.

ÄPredám záhradné náradie -
lopaty, hrable, vidly, žufane, rýle,
lopaty - rýľ, motyky, vysekávače
zeliny, vinohradnícke škrabáky (3
€) za kus, osobný odber ( 0902
716 990.

ÄPredám kvalitný domáci jesenný
cesnak vhodný na výsadbu, ale v
pohode aj na konzumáciu. Ešte
stále je pekný tvrdý, olejnatý a os-
trý. Hlavičky majú veľkosť 6 - 7
cm. Cesnak pošlem aj na do-
bierku. K dispozícií máme ešte
cca 45 - 50 kg ( 0919 361 169. 

ÄPredám trojročné čierne ríbezle
stromčekové a kríčkové. K od-
beru viac kusov, možný osobný
odber, poprípade viem poslať aj
poštou, stromčekové (3,50 €) ks,
kríčkové (3 €) ks. Odroda titania
( 0907 074 388.

ÄPredám riadkovač - obhŕňač za
Agzat  - Var i (120 €) ( 0905
155 323. 

ÄPonúkam rozmetač umelého
hnojiva (150) ( 0903 546 973.

ÄPredám podmietacie disky (450
€), pracovný záber 110 cm a kul-
tivátor (150 €) za malotraktor (
0918 393 619.

ÄPredám dvojtaktný motor Agzat
so spojkou 120 mm, ktorý je po
aktuálnej odbornej GO (380 €). V
p r í pa de  z áu jm u  poš lem  a j
kuriérom za + 20 € poštovné (
0907 191 394 Ďakujem.

ÄPredám elektrický pluh + 80 m
kábel, plne funkčný, motor má
výkon 2,2 kW, sprevodovaný na
chod vpred aj vzad, napájanie
380 V. Cena dohodou, volajte
nonstop, ak nedvíham, zanecha-
jte mi správu, ozvem sa ( 0948
359 004.

ÄPredám trojriadkovač - hrobk-
ov a č  za  ma lo t rak t o r .  B o l

používaný za  TK.  Možná aj
výmena za stehlíky, konôpky,
hýle, čížiky a pod. Dohoda (100)
( 0910 962 221.

ÄPredám sadenice duba 2-ročné
(10 centov/ ks) ( 0904 463 517.

ÄPredám pevnú oceľovú konštruk-
ciu na fóliovník, 5 m dĺžka, 3 m
šírka, 2 m výška. Má dvere aj
vetracie okienko. Momentálne je
v rozobratom stave. Prosím kon-
taktovať na ( 0903 703 221.

ÄP redám dobre  zakorenené
čučoriedky v 1,5 l kochlíkoch,
odrody: Nelson, Chandler, Duke,
Bluecrop. Výška rastlín od 40 do
80 cm podľa odrody, tieto rastliny
potrebujú kyslú rašelinu (4,50 €)
kus ( 0905 662 433.

ÄPredám domáci cesnak jesenný
paličiak Dukát z vlastnej záhrady,
ru čne  v y p es t o v aný ,  bez
chemických postrekov, vysokej
kvality, ve ľmi chutný a silný,
vhodný na sadbu aj konzum
hlavne do mäsových výrobkov -
klobás a pod. má výraznú vôňu a
c hu ť  osobný  odbe r  a lebo
posielam aj na dobierku (5) (
0915 943 427. 

ÄPredám zakorenené odrezky an-
jelskej trúby, farba biela a ružová
(4 €/ 1 odrezok) ( 0905 292 191.

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, motor 1202, hydraulika,
po oprave bŕzd, riadenia, nové
dopravné čerpadlo ( 09 03
567 561.

ÄPredám malotraktor TZ 4K- 14B,
traktor je v plne funkčnom stave,
nedávno robené komplet brzdy,
riadenie, pretesnená hydraulika.
zadné pneu 85% možnosť dokúpiť
náradie -( rotovátor, pluh, kul-
tivátor, brány, vozík, závažie, ceny
náradia po dohode (2.400) (
0948 866 985.

ÄPredám rotavátor aj s príslušen-
stvom. Nebol používaný asi 3 - 4
roky. Dohoda možná. Okres
Senec (400) ( 0910 176 103-.

ÄPredám karburátory na Terra,
Vari, Robi. Sú nové, nepoužité
(35 €). Bowdeny a lanká na tieto
traktory/ stroje + poštovné (
0905 262 408.

ÄPredám fazuľu bielu, balenie 5 kg
(3 €) za kg ( 0908 594 542.

ÄPredám sadenice liesky obyča-
jnej, rôzne veľkosti ( 09192
939 495.

ÄPredám krásneho čistokrvného
anglonubijského capa, má 1,5
roka, línia Gandalf. Je mohutný,
odčervený a očkovaný Covexi-
nom (200) ( 0908 562 447.

ÄPredám nevyužitý malotraktor
domácej výroby - šírka cca 1.40
m, dĺžka cca 3 m: motor a prevo-
dovka VW Golf 3 1.9 tdi 81 kW +
RJ bez IMMO a CHIP, zadný dif-
erenciál Desta bez uzávierky +
reduktor. Max. rýchlosť 30 km/
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hod., funkčná hydraulika, os-
vetlenie. Príslušenstvo: dvojak
pluh, smyk + brány 1.60 m široké.
Brány cca 3 m šírka (1.300) (
0951 448 576. 

ÄPredám 2 m strom ginko biloba.
Je nádherný, ale bohužiaľ po rek-
onštrukcii záhrady ho nemám
kde dať. Je ho škoda vyhodiť.
Preto dúfam, že niekomu urobí
radosť. Netreba sa oň nejako
špeciálne starať. Dá sa tvarovať,
je opadavý, má vejárovité, 12 cm
dlhé svetlozelené listy, ktoré na
jeseň nádherne zožltnú (80) (
0903 263 672.

ÄPredám Goji, kustovnicu čínsku,
rodiacu 3 mesiace v roku (4) (
0903 963 904.

ÄPredám bezt ŕňové,  bohato
rodiace černice (3) ( 0903 963
904.

ÄPredám 3 m vysoký zlatý dážď
(15) ( 0903 963 904.

ÄPredám Topinambur sladký
alebo židovský zemiak. Cena za
1 kg (2) ( 0903 963 904.

ÄPredám semená Bird Eye chilli,
doma vypestované, stredne
štipľavá odroda, pálivosť 50 000 -
100 000 SHU. Plody sú podl-
hovasté, asi 3 x 0.5 cm. Plody
dozrievajú zo zelenej do červenej
farby. Rastlina dorastie do 60 cm,
vhodná aj na pestovanie v malom
2 l kvetináči. Možnosť poslať na
dobierku + 2.90 €, alebo po pris-
taní peňazí na účet (+ 0.70 €) (
0908 097 505.

ÄP redám východo f r í zskeho
barana, 2-ročného, línia Wenzel,
bez POP ( 0948 502 822.

ÄPredám dojčiacu kravu sloven-
skú, strakatú, so 6-mesačnou
jalovicou alebo aj zvlášť. Krava je
po prvom otelení. Je v oplotku,
takže môže byť teľná 5 mesiacov.
Krava (1.200 €). Jalovica (600 €)
( 0915 822 054.

ÄPredám veľký strom granátové
jablko - veľkoplodé. Strom je
veľký cca 3 m. Má veľmi chutné
plody. Kvety ma pekné červené.
Strom mal veľké plody nie na dek-
oráciu. Mám aj menšie 60 cm
rastlinky ( 0905 597 709.

ÄPredám tatranské hríby z čistého
prostredia, plná natlačená 4 l
fľaša: kuriatka (48 €), kozáky (20
€ ) .  A j  na  d ob ie rku  ( 09 08
584 329.

ÄPredám málo používaný 3-r. ro-
tavátor, komplet systém T675
NGP, motor 4-takt vzduchom
chladený 6,5 Hp, kolesá 4.00-8 +
kovové kolesá, rotavátor 80 cm +
pluh + vyorávač + osypovač +
medziriad. kultivátor + cena + od-
voz si musíte zabezpečiť (800) (
0915 133 583.

ÄPredám pšenicu z tohtoročnej
úrody, v množstve 10 q (13 €) za
q ( 0915 851 891.

ÄPredám čiernu slnečnicu, 1 vrece
38 kg (17 €) ( 0906 696 817.

ÄPredám traktor  je  v  dobrom
stave, funkčný. Rok výroby 1988
( 0904 354 594.

ÄPredám Zetor 3011 motor 5211,
trojvalec, traktor je po celkovej
GO, pneumatiky nové, všetko
funkčné. Dohoda istá (4.500) (
0907 982 721.

ÄPredám 11-mesačnú jalovicu SS,
veľmi pekná, vhodná na chov (
0918 523 992.

ÄPredám jeleniu zver z farmového
chovu, jelenice rok 2017, 2018,
jelene rok 2018, 2019, tohtoročné
je lenčatá. Cena pr ipustené
samice od (600 €), tohtoročné
samičky (300 €), samec rok 2019
(800 €), samec rok 2018 (1.200 €)
( 0918 555 939. 

ÄPredám kvalitne lúčne seno,
nezmoknuté, suché. Malé balíky.
Cena za balík je (3,30 €) ( 0911
647 003.

ÄPredám na jar vyliahnuté kačice
(15 €) ks, cca 3 - 4 kg, 25 ks (
0915 753 690. 

ÄPredám 10 kusov danielej zveri.
Zver sa nachádza v Tomašove,
okres Senec. Cena za kus (250 €)
( 0905 888 886.

ÄPredám Zetor 3045. Na cene do-
hoda (5.800) ( 0915 866 695.

ÄPredám konskú sejačku, pre-
robenú za traktor. Je v dobrom
stave, plne funkčná, používaná
až doteraz. 14 riadkov, záber 2 m.
Dôvod predaja - kúpa väčšej. K
sejačke je aj veľa náhradných
dielov, samozrejme v cene (90)
( 0904 010 511.

ÄPredám zariadenie na sadenie
lesných, vianočných, okrasných
a ovocných drevín (550 €) (550)
( 0949 664 412. 

ÄPredám jalovice, narodené 2019.
Sú pekne odrastené, odčervené.
Zvyknuté na el. ohradník (550) (
911 018 810.

ÄPredám okrúhle balíky, priemer
120 cm. Suché kvalitné seno z
podhorskej oblasti, okr. Dolný
Kubín. Uskladnené pod strechou,
neopršané (20 €)  ks. Vieme
naložiť, prípadne v okolí možný
dovoz ( 0915 532 321. 

ÄPredám 18-mesačného býka,
možná dohoda ( 0902 743 663.

ÄPredám 26-týždňové sliepky v
plnej znáške, cena za kus je (4,90
€), pri odbere nad 15 kusov (4.50
€) kus. Rozvoz zdarma ( 0917
788 273.

ÄPredám vykŕmené husokačky s
drobkami. Váha cca 5 - 6 kg (za
kg  6.5 €) ( 0902 643 640.  

ÄP re dá m  k áče ro v  č í ns ky ch
pižmových bielych kačiek. Kačice
tohoto plemena znášajú ročne 3-
krát po cca 15 - 20 vajíčok, ktoré
aj vysedia ( 0911 156 380.

ÄPredám traktor Zetor Crystal s
če lným nak ladačom, v  per-
fektnom  stave (5.400 €), alebo
predám Zetor 8011 bez nak-
ladača (4.500 €), nakladač kom-
pletný s konzolami a hydraulikou
(2.200 €), lopata  (250 €), paleti-
začné vidly k nakladaču  (250 €),
chyták balíkov nový  (450 €). ŠPZ
(130 €) ( 0903 502 189.

ÄPredám podrývak,  h ĺbkový
kyprič, šírka  180, zadný valec
200, značka Rabewerk (1.000)
( 0944 213 673. 

ÄPredám mäso z mladého býka:
Polky (4 €) kg. Zadná štvrť (4,50
€) kg. Predná štvrť (4 €) kg. Mám
na  p r ed a j  3  bý ky  ( 09 10
268 172. 

ÄPredám zánovné elektr ické
nožnice na živý plot (45 €) (
0905 325 949.

ÄPredám malý lis na hrozno (40)
( 0948 000 103.

ÄPredám krovinorez Oleo Mac BC
24 0  T ,  c c a  3  rok y ,  m á lo
používaný (70) ( 0908 755 758.

ÄPredám nové aku nožnice na živé
ploty. Nepoužívané, nerozbalené
(150) ( 0908 740 283. 

ÄPredám konský plužok, 2 ks (25
€) ks, ťažné laná od 4 do 6 m (7 €)
ks, veľká sečkovica (30 €), kosy
na konskú sekačku 5 ks (15 €) ks.
Dohoda možná ( 0944 208 974. 

ÄPredám vyžínač funkčný, treba
sa s ním trocha pohrať (20) (
0908 905 167.

ÄPredám drvič záhradného od-
padu 230 V, vo výbornom stave,
m á l o  p ou ž í vaný  -  i ba  na
kukuričné stonky, po použití vždy
očistený, cena dohodou ( 0949
247 850.

ÄPredám záhradný traktor Rider
XE 80 VD zakúpený v Mount-
fielde v r. 2013 vadný štartér.
Nová kompletná spojka a hlava
uchytenia noža a klinový remeň v
roku 2020, Stav primeraný veku
(400) ( 0904 667 472. 

ÄPredám malotraktor domácej
výroby, nedokončený. Motor a
prevodovka Fiat 1,7 d, ktorý je po
generálke cca 40 tis.km (350) (
0908 884 589.

ÄPredám Terry a všetko čo k tomu
patrí (1.050) ( 0907 991 951.

ÄPredám 3-mesačnú 100% an-
glonúbijskú kozičky rožkatú, línia
Frejer ( 0905 154 895.

ÄPredám mladé ovečky. Chované
od jari na ekologickom krmive.
Cena dohodou ( 0908 799 443.

ÄPredám kukuricu (50 ks/ 10 €),
výmena vrece za vrece alebo
0,50 € ks, domáca bio cibuľa
(0,69 €)/ kg (10) ( 0904 471 726.

ÄPredám kozy, súrne, dohoda
možná (60) ( 0908 682 924.

ÄPredám mladé býky a jalovice,
vhodné na mäso alebo do chovu,

váha cca 200- 350 kg, chované
na  m l i e k u ,  s ene  a  pas t ve .
Výborná bio kvalita ( 0 905
213 982. 

ÄPredám hľuzy kany indickej.
H ľuzy bol i vybrané zo zeme
13.11. Farba kvetu červená,
oranžová. žlto - oranžová (2 €)
hľuza. Posielam aj poštou (
0905 647 328.

ÄPredám sušené dubáky (20 €),
mix dubáky, suchohríby, osikáče
(15 €) ( 0907 702 512.

ÄPredám liečivé Aloe Vera 3-ročné
(20 €) ks, 2-ročné (8 €) ks, a 1-
ročné (3 €) ks. Osobný odber (20)
( 0907 503 089.

ÄP redám jahňac ie  mäs o ,
jahnence chované od jari do je-
sene na tráve, žiadny šrot, váha
cca 15 - 20 kg (5 €) kg + dohoda
( 0911 117 649. 

ÄPredám zdravé chutné sladké
orechy - papieráky z vlastnej
záhrady, ktorá je pod horou,
takže naozaj bio zdravé orechy.
Orechy sú pekne lúpané, väčši-
nou celé jadrá, každý deň sa čer-
stvo lúpu. Preto si treba orechy
objednať na ( 0948 664 445. 

ÄPredám ovce. Cena dohodou
alebo ponúknite. Ovce sú regis-
trované. Vek od 2 do 6 rokov (
0905 145 714. 

ÄP redám f i govn íky .  Môžete
pestovať veľmi chutné a exotické
ovocie. Mám viac odrôd, žlté aj
červené. Celoročne sa dá vysadiť
lebo sú zasadené črepníku (
0905 597 709.

ÄPredám kravu ( 0902 341 791. 

ÄPredám domáce konzumne
zemiaky na zimné uskladnenie
(50 centov za kilo), vrecia na
výmenu ( 0902 057 572. 

ÄPredám žlté č is tené proso a
drobný zelený holubársky hrach
(40  € )  q .  Ďa le j  ponúkam
hrachovú drť po (20 €)/ q ( 0917
889 171.

ÄPredám stromčeky moruší (
0905 368 785.

ÄPredám jahňatá, 3 kusy živé,
odraté alebo vykostené, podľa
vašej požiadavky. Vypásané na
záhrade od jari (50 €)/ kus (
0905 927 180.

ÄPredám mladého ruánskeho
káčera. Narodenie: 6/ 2020.
Dôvod predaja - súrodenectvo
(20 €) ( 0908 802 899.

ÄPredám stromčeky ebenovníka,
plody ktorého po dozretí majú
m ed ov o  s ladkú  c hu ť  0905
368 785.

ÄPredám stromčeky bazy ( 0905
368 785.

ÄPredám Zetor 6945 s motorom
72 01 .  T rak t o r  p rac u je  na
gazdovke, je v plne funkčnom
stave. Náprava po GO. Gumy 70
percent. Nová baterka (5.000 €).
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Akcia t rvá do konca týždňa
(5.000) ( 0910 783 994.

ÄPredám stromčeky Paw paw,
ktorých plody sú také chutné, že
sa to ani nedá presne opísať, sú
úžasné ( 0905 3687 85.

ÄPredám kravu, dobrá dojka,
prvýkrát otelenú, na podoj 11
litrov (950) ( 0918 229 368. 

ÄP redám t rak to r  4011.  P lne
funkčný, nová baterka. Traktor
má aj navijak. Predávam spolu s
vlečkou (3.000) ( 0950 656 980.

ÄPredám navrecovanú pšenicu
(20 €)/ 100 kg, dobré vrecia na
výmenu alebo 50 centov. Po do-
hode možnosť dovozu. ( 0908
279 129 Martin. 

ÄPredám stromčeky sliviek, počas
kvitnutia prenikavá príjemná
vôňa a každý rok veľmi veľa plo-
dov ( 0950 394 922.

ÄPredáme kohútov araucany,
liahnuté v 05/ 2020 a jeden ešte v
04/ 2020. Divoko sfarbená. Na
predaj je 8 ks, možnosť výberu
(10) ( 0918 879 433. 

ÄPredám očistené husokačky Mu-
lard s veľkou pečienku a žlté
kukuričné kurence s drobkami.
Mulard (7,50 €) kg, kurence (4 €)
kg ( 0908 874 810. 

ÄPredám stromčeky veľkoplodej li-
esky ( 0950 394 922.

Som nevzdelaný starec, os-
vietený odkazom prvého

kňaza sv. Gorazda, súčas-
níka vlády Svätopluka, obe-

toval svoj život za našu
vlasť, ktorá je v ohrození.
Potrebujem pomocníka,

vlastenca (matka +
tínedžer). Som na tlf 0903

479 956, volať večer. Bratis-
lava

PREDAJ
 Predám keramický súdok
60-litrový, Košice ( 0903

795 539. 

Kúpim robot - mixér ETA
022 ( 0903 318 176.

PREDAJ
ÄPredám cirkulár a píly (350) (

0915 260 953.
ÄPredám priemyselnú spodnú

frézu. Veľký čapovací stôl, motor
4 kW. V prevádzke, perfektný
stav (1.000) ( 0915 235 735. 

ÄPredám málo používaný zvárací
stôl je robený na mieru podľa jed-
nej firmy z USA, na výrobu bola
použi tá Hardox 400, vysoko
kvalitná oceľová platňa odolná
voči opotrebeniu pre čo najdlhšiu
ž ivo t nos ť  o  h rúbke 12  mm,
rozmer 2500 x 1300, raster je 100
mm, diera 16 mm. Transportné
kolesá 400 kg (1.290) ( 0940
740 001.

ÄPredám používaný zvárací stôl,
r ozme r  24 00 x  1200,  d ie r y
systému 28 v rastri 100 x 100,
gravírovaná mriežka 100 x 100.
S tô l  bo l  má lo  použ ívaný ,  s
minimálnymi znakmi použitia. K
stolu je aj komplet príslušenstva
( 0949 113 094.

ÄPredám hobľovačku, 400 mm.
d ĺžk a  s t o l a  2500  mm .
Prepúšťačku 700 mm. Cirkulár -
predrez, náklon 45 ( 0903 519
577.

ÄPredám stroj na výrobu rúčiek,
lopát, hrablí ( 0915 584 700.

ÄPredám hobľovačku s dlabačkou,
s hlavou, domácej výroby, ne-
používa sa, je funkčná, s mo-
torom a podstavcom ( 0908 124
684.

ÄPredám formátovaciu pílu s pre-
drezom, domácej výroby. Špeku-
lanti nevolajte! (600) ( 0908 276
416.

ÄPredám odsávanie, motor nevy-
skúšaný - možno bude treba pre-
vinúť (30) ( 0905 987 868. 

ÄPredám pákové nožnice na
plech, 1 meter - (cca 400 €),
možná dohoda, pošlite cenovú
ponuku na info@ profhair.sk
alebo ( 0905 350 373.

ÄPredám rôzne frézy. Všetko
nové, nepoužité, ZPS, Narex. Pri
väčšom odbere možnosť poslať
na dobierku. Frézy: 40 x 40, 25 x
80, 20 x 32, 50 x 50, 25 x 50, 40 x
125, 100 x 50, 63 x 63, 63 x 80, 32
x 100, 16 x 50, 14 x 45, 20 x 63, 10
x 22, 22 x 40, 80 x 50 ( 0902 086
329.

ÄPredám masívny otočný stôl na
kolieskach (100) ( 0948 433
441.

ÄPredám kvalitnú dlabačku na
drevo ( 0949 594 041.

ÄPredám stojanovú brúsku, dobrý
výkon, veľmi tichý chod - skoro
nepočuť ,  p lus  rôzne kotúče
k tomu, cena dohodou ( 0907
714 346. 

ÄPredám nové závitníky Narex M2
12 - 20 mm (100) ( 0948 134
247.

ÄPredám brúsny kotúč pre brúsku
ventilov BV 2-3 aj TOS. Kotúč je
nový, nepoužitý, mal som viac
kusov pri brúske, tak posúvam (
0905 309 368. Trnava a okolie.

ÄPredám zváračku WTU-200 s
káblami v dobrom stave. Cena:
160 + dohoda ( 0918 124 816.

ÄPredám frézu, priemer 25 mm,
krabička plátkov, vrták 15,20,14
mm plátkov k tomu krabička plát-
kov, plátky Sumitomoqpen16 16,
cena dohodou ( 0903 055 154.

ÄPredám 9 brúsnych kotúčov a 1
rezný. Všetkých 10 spolu za (20
€). V prípade záujmu iba o niek-
toré cena dohodou ( 0907 129
644.

ÄPredám f i l t račné odsávacie
zariadenie s automatickým čis-
tením filtrov (690) ( 0902 600
925.

ÄP redám pá sový  dop ravn í k
vynášací pod ľa požiadavky
b l i ž š ie  i n f o  :  t ec hno lex @
gmail.com ( 0903 544 861.

ÄPredám šnekový štiepkovač, je
na trojbodový záves poháňaný
kardanom, je k nemu náhradná
oselka. Spracuje do priemeru 12
cm ( 0949 312 083. 

ÄPredám priamočiaru pílu Metabo
STE 80 Quick. Použitie príležito-
stné. Cena: za polovicu. Ďalej
predám stôl na upínanie rôzneho
elektrického náradia, ako je ručný
hoblík, ručná frézka, priamočiara
píla a pod. Materiál: Pertinax,
laminát, smrek (70 €) ( 0907
681 114.

ÄPredám málo používaný el. roz-
vádzač, spúšťal 30 kW, pele-
tovací lis, ventilátory, chladič, do-
pravníky, čidlá (390) ( 0919 274
403.

ÄP re dá m eg a l i z a čn ú  š i rok-
opásovú brúsku 1300, určenú na
brúsenie masívu. Brúska je ne-
m ec k e j  v ý r ob y  K ün d ig
S c h l e i f t e chn i k ,  mas í v na
konštrukcia, plne funkčná (3.500)
( 0950 502 686. 

ÄP re dám  doma  robenú
hobľovačku, prepúšťačku a dla-
bačku, 35 cm valec, tri nože, 2
motory: 2,2 kW valec a dlabačka,
1 .5  kW posuv ,  samos ta tné
zapínanie, všetko funguje ako
má, na kolieskach, nevyužitý
stroj, po dohode viem doviezť
(500) ( 0915 352 311.

ÄPredám malú formátovaciu pílu,
p lne  funkčná (300) ( 09 11
945 434.

ÄPredám cirkulár, elektrická píla
motor 5,5 kW, pílový kotúč prie-
m e r  60  c m  (1 50 € )  ( 0903
634 066.

ÄPredám box na náradie pevný,
tašky, box, šuplíky, na ložiskách,
žiadna Čína (150 €) kus ( 0908
591 987.

ÄPredám staršie súč iastky na
Husqvarnu 575, komplet okrem
motora, ten bol zadretý, ostatné v
dobrom stave, aj jednotlivo,
vcelku (100 €) ( 0907 732 166.

ÄPredám použitý kompresor (50)
( 0918 660 276.

ÄPredám elektromotor s prevo-
dovkou, 1,1 kW - 25 ot./ min.
Komplet po GO ( 0902 630 347.

ÄPredám orezávač sadry BSM 2.
P l ne  f unk čn ý  o rez á vač ,
dvojkotúčový. Stará klasika od
Chirany ( 0905 130 845.

ÄPredám ohýbačku 2 m ( 0949
574 836.

ÄPredám novú, nepoužitú prevo-
dovku malých rozmerov, s obo-
jstranným hriadeľom, vnútri je
t r ap éz ov ý  z áv i t  na  p oho n
trapézovej tyče Fi- 30 (80) (
0944 368 112.

ÄPredám kvalitný nemecký stave-
bný rozvádzač. Pri extra rýchlom
jednaní dohoda (200) ( 0910
796 267.

ÄPredám lanový zdvihák Brano,
nosnosť 1.6 t. Komplet s lanom,
málo používaný, v dobrom stave
(160). Rýchle jednanie - možná
dohoda ( 0907 502 782.

ÄPredám stolový cirkulár na koli-
e sk ach ,  vhodný  na  p í l en ie
metrovice, podľa továrenskej
výroby. Vrchná doska je trošku
prasknutá, k cirkuláru sú dva
kotúče 600 mm, 2 x kľúč (400) (
0905 471 228. 

ÄPredám zachova lú,  málo
využívanú plynovú klincovačku do
betónu Hilti GX 100. Viem k nej dať
aj 2 x plyn GC11 a cca 140 klincov.
Cena s plynmi a klincami je (370 €),
samostatne (320 €). Osobne
doručím v okolí VT, HE, MI, TV, PO,
KE Podobné ako DeWalt, Bosch,
Milwaukee, Hitachi,  Makita,
Metabo (320) ( 0915 316 932. 

ÄPredám originálne náhradné
diely na motorovú pílu Stihl 051.
Ceny dohodou ( 0904 376 421.

ÄPredám komplet motor na MS
250 - valec, piest, krúžky, kľuk-
ovka, ložiská, semeringy (90) (
0940 136 612.

ÄPredám cirkulár továrenskej
výroby, v 100% stave. Motor 4
k W,  ko t ú čo v á p í l a  60  cm ,
predlžovací kábel 20 m. Už len
pripojiť do zásuvky a rezať (390)
( 0910 333 033.

ÄPredám kotúč na pílenie dreva,
vídiový ( 0905 389 328.

ÄPredám náhradné diely na Hus-
qvarnu 180, na ktorú sú diely už
málo dostupné. Môžem predať aj
vcelku, najlepšie osobný odber,
ale dá sa aj poslať na dobierku (
0907 336 530. 

ÄPredám profi priamočiaru pílu za
super cenu, kto chce mať pokoj,
kupuje kvalitu (120) ( 0949 447
127.

ÄPredám tig zváračku Kemmpi, u
mňa vôbec nevyužitá + horák,
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hadica na argón a + argónová
fľaša s budíkom ( 0907 923
219.

ÄPredám aku flexu De Walt a uťa-
hovačku, k tomu mám jednu 5
ampérovú batériu a dve 4 am-
pérové (210) ( 0949 447 127. 

ÄPredám hydraulickú sadu na stri-
han ie  do  p r iemeru  90  mm.
Vhodné napríklad na strihanie
káblov na recykláciu vo výku-
poch/ kovošrotoch, strihanie tru-
biek, stupačiek, roxoru, vhodné
tiež na strihanie autovrakov na
autovrakovisíách - vystrihávanie
motorov, náprav, výfukov, kata-
lyzátorov atď. (1.200) ( 00421
949 310 650. 

ÄPredám vŕtacie kladivo Makita na
náhradné diely, prípadne na
opravu. Motor vrčí, ale nevŕta,
neviem aký je tam problém.
Cenu navrhnite. Odber obec
Cífer ( 0903 572 196.

ÄPredám 30 m lano plus murárska
kladka s hákom - bez krytu (55)
( 0907 965 180. 

ÄPredám kval i tnú slovenskú
hobľovačku a hrúbkovačku Lip-
tovské strojárne. Liatinové stoly a
konštrukcia. Šírka hobľovacieho
valca 400 mm. Možnosť hrúbk-
ovania 200 mm. Všetko plné
funkčné, minimálne používaná.
V ho dná  do  m a le j  d i e lne .
Náhradné nože (1.500) ( 0905
901 586.

ÄPredám továrenskú pásovú pílu

( 0905 389 328.
ÄPredám pílový kotúč Pilana 250 x

3,2. Veľkosť stredového otvoru je
30 mm ( 0907 129 644.

ÄPredám profi zváračskú kuklu
Optrel Panoramaxx spolu s od-
sávaním. Pôvodne 1.447 €, teraz
(1000 €) ( 0940 858 116.

ÄPredám t lmiče hluku,  ktoré
dokážu prehrávať  hudbu zo
smartfónu. Nie sú bezdrôtové,
telefón musí byť  spojený so
slúchadlami pomocou kábla, ktorý
je v balení. Vhodné pre každého,
kto musí v práci nosiť ochranu
sluchu a chce si spríjemniť prácu
hudbou ( 0940 106 559.

ÄPredám nezničiteľnú vŕtačku a
vŕtacie kladivo Pattfield PE-1200,
1200 W, spolu obidve predám za
cenu (50 €) ( 0909 230 150. 

ÄPredám CO zváračku Einhell
BtGw -  150 (150 €), mám aj
v ŕ t ačky,  karbobrúsky a iné
náradie (150) ( 0908 163 730.

ÄPredám stolovú pílu Einhell (80)
( 0948 000 103.

ÄPredám ručné píly na drevo.
Rozmer veľkej obojručnej 103 cm
(5 €), s drevenými rukoväťami (5
€), kratšia modrá 83 cm (5 €),
hnedá z lode jka  46  cm s
vymeniteľnými plátkami (2 €) + do-
bierka, dvojručná píla bruchatka
(12 €), píla na kvádre/ Porfix (7 €) +
dobierka ( 0902 716 9 90..

ÄPredám Stihl MS 250, funkčná
(160 €) plus dohoda, len volať (
0951 188 293.

ÄPredám akumulátorový vŕtací

skrutkovač s príklepom Milwau-
kee. Vŕtačka je v bezchybnom
stave, veľmi zachovalá, s dvoma
a k um u lá t o rm i ,  s  ku f rom,
nabíjačkou a aku LED lampou
(180) ( 0908 144 132.

ÄPredám staré náradie do dielne -
kombinačky (2  € )  za  kus,
skrutkovače (1 €) za kus), olovnice
(2 €) za kus. Cena za kus + do-
bierka, predaj aj všetkého naraz
za (5 €) + dobierka ( 0902 716
990. 

ÄPredám trojnožku, mám 2 ks (15
€)/ ks ( 0907 589 594. 

ÄPredám priamočiaru pílu na súči-
astky, s perfektným motorom +
ďalší náhradný. Poškodený je
obal píly (30) ( 0944 368 112.

ÄPredám starú rezačky na rúry,
mali sme ju už pred 89. ( 0911
618 562.

ÄPredám používané pracovné
chodúle s nastaviteľnou výškou
od 60 - 100 cm. Používané asi 20
x pri stavbe RD (80 €) ( 0944
227 841.

ÄPredám ručnú pokosovú pílu.
Dĺžka listu 55 cm (20) ( 0905
809 016.

ÄPredám profi laser Bosch GCL 2-
50C, kríž a olovnica, super stav,
dvojité napájanie - aj tužkové aj
12 V batéria ( 0915 873 877. 

ÄPredám okružnú pílu Hilti SCW
22A, cpc technológia, 22 V, v
cene bez batérie, iba samotný
stroj (200) ( 0915 873 877.  

Ä  


