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nemcik.matus@gmail.com
0910 212 350

Zameranie
adresného bodu

ku kolaudácii
stavieb

- vytýčenie hraníc
pozemkov

- vytýčenie stavebných
objektov

- mnoho iných
geodetických prác

VYTYČOVACIE
PRÁCE

- oddelenie pozemkov
a nehnuteľností

- zameranie stavebných
objektov

- majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov,

  nehnu  nehnuteľností a iné

GEOMETRICKÉ
PLÁNY

NEMČÍK

ROZUMNÉ CENY
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NOVINKA!
Predaj očistených

brojlerových kurčiat
domácej kvality.

2,60 €/kg

10 až 20 týž. mladé
nosničky, rôzne farby,
      5 až 7 €/ks /cena podľa veku/ 
1-ročné nosnice zaperené
      3 €/ks
Brojlerové kurčatá priem.
vváha 2 kg na ďalší chov 
      1,80 €/kg
Brojlerové kurčatá priem.
       váha 1 kg - 2,50€/ks
Morky na chov cena od 10€/ks

ZDARMA!

DOVOZ AŽ NA DVOR!

Vilka Tatry-Spiš 
magazín pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2020/08 – leto III
Vydané: 10.8.2020
Náklad: 38.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v septembri 2020
Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2020 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Poprad, Levoča, 
Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves, Sta-
rá Ľubovňa, Krompachy, Podolínec, 
Vysoké Tatry, Spišská Belá, Spišské 
Podhradie, Sp. Vlachy a v okolitých 
obciach.

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0907 923 374

www.vilka.sk
Autorské práva sú vyhradené a 
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
rozmnožovanie časti alebo celku 
textov, fotografií, inzerátov alebo 
ďalších súčasti vydania bez písomné-
ho súhlasu vydavateľa je zakázané. 
Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú 
správnosť uverejnených inzerátov, 
vydanie neprešlo jazykovou úpravou. 

DOPRAJTE SVOJMU PSÍKOVI TEN 
NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD ...

PRIVEĎ MA → POCHVÁĽ MA → ODMEŇ MA
Mojou odmenou je Tvoja čistá záhrada.

Tisíce spokojných používateľov...
Pridajte sa aj Vy!

ECO DOG TOILET STANICA Vám prináša:
►koniec hľadania a zbierania exkrementov po celej

záhrade
►čistý trávnik bez vypálených miest od psieho

moču
►okolie Vášho domu bez nepríjemného zápachu
►zvýšenú ochranu zdravia Vás a Vašej rodiny
►ochranu Vášho majetku /záhradný nábytok, 

lavičky, fasáda.../
►zníženie rizika kontaminácie pôdy Vašej záhrady 

či záhradky s pestovanou zeleninou, ovocím, 
kvetmi

►koniec šírenia baktérií, endoparazitov, vírusov a
plesní zo zvyškov psích exkrementov víriacich sa 
vzduchom a pri kosení

►šetrenie Vášho času a peňazí na odstránenie
následkov znečistenia Vášho majetku psími 
exkrementami

Revolučné, svetovo patentované riešenie 
tuhých a tekutých psích exkrementov

Odteraz už AJ U VÁS DOMA!

Zavolajte nám alebo navštívte náš web:
☎ 0948 544 668   www.ecodogtoilet.com
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0910 212 350, nemcik.matus@gmail.com

ROZUMNÉ
CENY

ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU

KU KOLAUDÁCIÍ STAVIEB

Dlhoročné skúseností so starými mapovými podkladmi, práca s najnovšou meračskou technológiou.

- vytýčenie hraníc pozemkov
- vytýčenie stavebných objektov
- mnoho iných geodetických prác

VYTYČOVACIE PRÁCE

- oddelenie pozemkov a nehnuteľností
- zameranie stavebných objektov
- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, nehnuteľností a iné
- zameranie rozostavaných stavieb pre účely úveru a pôžičiek z bánk

GEOMETRICKÉ PLÁNY

www.pivnykupel.sk, 0948 505 080
Wellness Belveder, Tatranská Lomnica 14674, Vysoké Tatry

PIVNÝ KÚPEĽ 

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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Huncovce, Železničná 415, 0905 226 544, r.barinox@gmail.com, www.barinox.eu

priestorDotvárame VášBARINOX

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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Študijné centrum BASIC
Krivá 23 - prízemie, 04001 Košice

0915 78 78 45
0908 30 42 11
ke@centrumbasic.sk

Dohodnite si bezplatný úvodný
pohovor s testom čítania alebo
písania

Ponúkame novú netradičnú
metódu, ktorá efektívne rieši
problémy s čítaním a písaním
formou individuálneho doučovania

Prejavy:
•  nechuť k učeniu
•  problémy a neúspech v škole
•  musíte sa dieťaťu denne 
     venovať
•  pomalé čítanie
••  nečitateľné písmo
•  trápenie a starosti

CHCETE VÁŠMU DIEŤAŤU UĽAHČIŤ
UČENIE A DAŤ MU DOBRÝ ZÁKLAD

DÔLEŽITÝ PRE ŽIVOT A JEHO
UPLATNENIE V BUDÚCNOSTI?

PROBLÉMY:
čítanie,
písanie,

matematika?

0915 895 846 /Orange/
elzar@elzar.sk, www.elzar.sk
Nižná brána 23, Kežmarok (bývalé kasárne)



mobil: 0905 363 363
svetexb@svetexb.sk

www.ri-okna.com

IV96 Linear  
pre milovníkov  hladkých línií

METALIC EXCLUSIVE
nadštandardná tepelná izolácia

DREVO HLINÍKOVÉOKNA a Hliníkové
systémy - luxus  s neobmedzenou životnosťou.

0917 923 168
  Informujte sa hneď:

STREŠNÉ CENTRUM  ŠUŇAVSKÝ S.R.O.  Špitálska 17, 054 01 Levoča oproti nemocnici

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
B50% NA RÔZNE KRYTINY

•  máme dlhoročné skúsenosti
•  naša práca je vysokokvalitná
•  používame kvalitné nemecké materiály

Zvoľte si odborníkov
CHCETE KVALITNÚ STRECHU?


