Možnosti objednania donášky potravín, zeleniny a ovocia do domu.
Sociálny taxík:
V spolupráci s neziskovou organizáciou S.O.V.I. n.o. (prepravná služba sociálny taxík), pomáhame
seniorom zabezpečiť donášku nevyhnutných vecí, napr. vyzdvihnutie liekov v lekárni a zdravotníckych
pomôcok, prinesenie nákupu do domácnosti. Pomoc je určená všetkým seniorom, zdravotne postihnutým,
osamelo žijúcim, chorým, osamelým matkám s malými deťmi, ak nemajú pomoc zo strany rodiny, alebo im
príbuzní a známi túto pomoc z rôznych dôvodov nedokážu zabezpečiť ani prostredníctvom online nákupu,
alebo využitím donášky cez opatrovateľskú službu. V prípade potreby uvedenej pomoci volajte na
tel.č.: 0948 460 700. Jednotlivé rozvozy budú zabezpečené po dohode s neziskovou organizáciou. V
prípade nevyhnutnosti budú lieky dovezené po dohode aj cez víkendy.
Potraviny pod hríbom:
Z pohodlia domova si môžete urobiť nákup, alebo objednať nákup pre svojich rodičov a starých rodičov v
Potravinách pod hríbom v našom meste.
Sú Vám k dispozícii na telefónnom čísle 045/6920150.
pondelok - piatok: 7:00-16:00 hod.
sobotu: 7:00-13:00 hod.
nedeľu: 8:00 - 11:00 hod.
Je účtovaný aj poplatok za rozvoz 1,- € v rámci BS, 2,-€ pre okolité obce. Avšak pre občanov nad 65 rokov
je rozvoz zdarma.
Ovocie a zelenina:
Do pozornosti tiež dávame ponuku predaja slovenskej domácej zeleniny. Aj tieto produkty môžu zajtra
rozvoniavať vo vašej domácnosti. Stačí si zeleninu objednať a šikovný team vám ich rád prinesie až pred
dvere. Už koncom týždňa bude možná platba kartou aj pri rozvozoch, nielen na predajni (tento spôsob sme
zaviedli pre vašu i našu ochranu). Tešíme sa že nás zahrniete kopcom objednávok:
Martin Szegéň.Tel. 0902 124 970 pogofruit@gmail.com
Na konci objednávky potrebné uviesť adresu a kontaktnú osobu. Vozíme komplet sortiment ovocia a
zeleniny nielen produkty na foto. Množstvá sú neobmedzené vyhovieme každému klientovi

V prípade záujmu ďalších subjektov, ktorý ponúkajú donášku do domu a chcú byť do tohto zoznamu
zaradený, nech kontaktujú Mesto Banská Štiavnica.

