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Výstavba parkoviska na Rybníkoch V.

D

lho očakávané parkovisko na sídlisku Rybníky V.
sa stáva realitou. 182 nových parkovacích miest
zabezpečí bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu v rámci
tohto sídliska.
Viac na str. 2

Komunálne voľby 2018

U

ž v sobotu 10. novembra 2018 si budú občania voliť
nových predstaviteľov mesta. Mená kandidátov
na funkciu primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva nájdete
na str. 3

Novinka pre psíčkarov

V

meste pribudlo 16 nových „psích záchodov“.
Hygienické zariadenie s feromónmi by malo
pomôcť zlepšiť problém s výkalmi v trávnikoch a na
ihriskách.
Viac na str. 4

„Čo odovzdám novému primátorovi, novému zastupiteľstvu a vedeniu
mestského úradu? V prvom rade veľa každodennej práce...“
Štefan Mišák

Primátor Štefan Mišák končí po 16-tich rokoch vo funkcii hlavného predstaviteľa mesta. Ako hodnotí svoje
štyri volebné obdobia, na čo je hrdý, čo nestihol a čo by urobil inak?
Viac na str. 2
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SAMOSPRÁVA

SVIEČKA NIČ NESTRATÍ, AK JE JEJ ÚČELOM ZAPÁLENIE ĎALŠEJ
Vážení spoluobčania, milí Levičania,
končí sa volebné obdobie primátora i poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach
2014-2018. Moje rozhodnutie nekandidovať v nasledujúcich voľbách má viacero dôvodov.
Prvým je dať priestor novým myšlienkam, ktoré dajú nový impulz k rozvoju nášho mesta.
Druhým dôvodom je nepochybne môj vek.
A tak nastal čas na vaše i moje obzretie sa za uplynulých 16 rokov, počas ktorých som sa snažil
slúžiť Vám občanom Levíc a jeho mestských častí. Je nespochybniteľné, že tak ako v každej práci
sa nie všetko podarí čo si zaumienime, či naplánujeme.
Nedávno sa ma novinári pýtali, čo pokladám za najväčší prínos pre občanov mesta počas
môjho pôsobenia vo funkcii primátora. Ak by som mal zostaviť akýsi rebríček, či poradie, tak na
1. miesto by som dal vytvorenie bezmála 4 000 priamych pracovných miest v novovybudovanej
priemyselnej zóne, nakoľko nezamestnanosť v roku 2003 dosahovala viac ako 24%. Na
druhé miesto patrí nepochybne vytvorenie energetickej bezpečnosti mesta v oblasti tepelného
hospodárstva a zastabilizovanie ceny tepla pre viac ako 10 000 domácností v meste. Počas
posledných sedem rokov sa zastavila prevádzka 47 lokálnych kotolní, čím sa v podstatnej miere
zlepšila kvalita ovzdušia v meste. Za úspešné pokladám i využitie projektov financovaných
z nenávratných fondov EÚ. Z týchto finančných zdrojov boli realizované rekonštrukcie troch
základných škôl, námestia, synagógy, vybudovaná kanalizácia Kalinčiakovo, hnedý priemyselný
park a množstvo menších projektov v celkovej výške cca 30 miliónov Eur.
Nezanedbateľné boli aj sú investičné akcie financované z vlastných zdrojov mesta.
Obnova vybraných komunikácií, výstavba niekoľkých stoviek nových parkovacích miest
i rekonštrukcie viacerých materských i základných škôl. V súčasnej dobe sa začala výstavba
dvoch veľkokapacitných parkovísk na Rybníkoch 5 a Vinohradoch, rekonštrukcia vybraných

Začala sa výstavba parkovísk
na Rybníkoch V. a Vinohradoch

Dlhoočakávané parkovisko na sídlisku Rybníky V. sa
stáva realitou. Práce na výstavbe sa začali v polovici
októbra, predpoklad ich ukončenia je do troch mesiacov
od začiatku prác v závislosti od poveternostných
podmienok. Stavebné práce realizuje na základe
verejného obstarávania spoločnosť Ing. Jozef Horniak
– Vialle. Celkové náklady na vybudovanie parkoviska
sú vo výške 553 tisíc Eur a jeho výstavba bude hradená
z rozpočtu mesta. Občania sa potešia 182 parkovacím
miestam, z toho 6 vyhradeným pre telesne postihnutých.
Súčasťou prác bude okrem vybudovania parkovacích
plôch aj verejné osvetlenie, oplotenie, odvodnenie
parkoviska a výsadba zelene. Z hľadiska organizácie
dopravy sú na parkovaciu plochu navrhované dva
vstupy z Vajanského ul. Na výstavbu parkoviska mesto
odkúpilo pozemok vhodný pre vybudovanie parkovacej
plochy od súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz
Kufferath, s.r.o., sídliacej v areáli bývalej textilky, s
nákladmi vo výške skoro 200 tisíc Eur. Vybudovanie
predmetného parkoviska odstráni chaotické parkovanie
a zabezpečí bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu v rámci
tohto sídliska.

chodníkov či budovanie bezpečného osvetlenia ďalších priechodov pre chodcov, osvetlenia
športovej haly, detských ihrísk a výstavba komunitného centra.
Čo teda odovzdám novému primátorovi, novému zastupiteľstvu a vedeniu mestského úradu?
V prvom rade veľa každodennej práce. Doriešenie problému kultúrneho domu, riešenie dopravy
a kvality cestnej siete a najmä napĺňanie viacerých, už vypracovaných koncepcií a projektov. Ide
najmä o koncepciu odpadového hospodárstva, statickej dopravy, komunitného plánu, koncepcie
siete školských zariadení atď. Za prioritnú úlohu z hľadiska rozvoja cestovného ruchu pokladám
naplnenie záverov prác na príprave teplého vrtu v rekreačnom stredisku Margita – Ilona.
Ďalšia cesta smerovania nášho mesta však bude už závisieť od priorít, ktoré si stanoví jeho nové
vedenie po komunálnych voľbách. A ja mu chcem zaželať mnoho entuziazmu a chuť pokračovať
v napĺňaní potrieb Vás – občanov nášho mesta. Touto cestou ďakujem všetkým tým občanom,
ktorí mi počas štyroch volebných období dávali dôveru, ktorí dokázali oceniť to dobré, čo sme v
samospráve urobili a nebáli sa vyjadriť nespokojnosť a kritiku i s tými neúspešnými. Ďakujem
všetkým podnikateľským subjektom za dlhoročnú spoluprácu s mestom, predstaviteľom štátnych
inštitúcií a ich zamestnancom za ústretovosť pri riešení problémov i neziskovým organizáciám
za obohatenie života občanov nášho mesta. Samozrejme moja vďaka patrí všetkým poslancom
mestského zastupiteľstva za vykonanú prácu, riaditeľom školských zariadení, príspevkových
organizácií a ich zamestnancom za dlhoročnú dobrú spoluprácu. Osobitne ďakujem všetkým
zamestnancom mestského úradu – sú a naďalej budú dôležitým ohnivkom pri napĺňaní zámerov
samosprávy.
Čo napísať celkom na záver? Najdôležitejšia vec v mojom živote je pomáhať k výhre iným.
A to aj za tú cenu, že sám spomalím a zmením môj vlastný pretek. Sviečka nič nestratí, ak je jej
účelom zapálenie ďalšej...
Štefan Mišák – Váš primátor

je na jednej strane navrhované parkovisko s kolmými
parkovacími státiami v celkovom počte 37 a na druhej
strane parkovisko so 74 šikmými státiami. Spolu je
navrhovaných 111 parkovacích miest, z toho
4
slúžia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Parkovisko je navrhované nielen z dôvodu potreby
zvýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady
ale taktiež z dôvodu výstavby športovo-oddychovej
zóny Park pohybu. Súčasťou výstavby bude chodník,
verejné osvetlenie aj výsadba zelene v okolí parkoviska
a medzi parkovacími miestami. Účelom výsadby je
prekrytie spevnených plôch korunami stromov a zároveň
pohľadová izolácia od rekreačných a športových plôch.

Bezpečné priechody aj obnovené
chodníky

Mesto Levice pokračuje s budovaním tzv. bezpečných
priechodov pre chodcov na území mesta. V spolupráci
s dopravným inšpektorátom bolo na základe dopravnej
nehodovosti, intenzity cestnej premávky ako aj na základe
intenzity peších vybraných 24 kritických priechodov pre
chodcov, ktoré je podľa polície potrebné osvetliť v čo
najkratšej dobe. Do konca tohto roka budú novým LED
osvetlením nasvietené priechody na uliciach Mlynská,
Perecká, M.R.Štefánika, Turecký rad, Ľ.Štúra, Čsl.
armády, ku Bratke a kpt. Nálepku s celkovými nákladmi
106 tis. Eur. Práce realizuje na základe verejného

Začiatok prác na výstavbe parkoviska Rybníky V.

Zrekonštruovaný chodník na Poľnej ulici

Nové parkovisko so 111 parkovacími státiami pribudne
čoskoro aj na okraji obytného súboru Vinohrady.
Stavebné práce bude realizovať na základe verejného
obstarávania spoločnosť Eurovia SK v celkovej výške
730 tisíc Eur. Odovzdanie staveniska a začiatok prác sa
uskutoční ešte v tomto roku, predpokladané ukončenie
prác je do troch mesiacov v závislosti od poveternostných
podmienok. Parkovisko bude súčasťou budúcej miestnej
komunikácie Stará Družstevnícka ulica prepájajúcej
Hlbokú ulicu s Tatranskou. Táto nová ulica bude
rozdeľovať parkovisko na dve časti. Pozdĺž komunikácie

obstarávania spoločnosť Ing. Jozef Horniak – Vialle.
V polovici októbra sa začala rekonštrukcia vybraných
chodníkov v meste s celkovými nákladmi 323 tis. Eur.
Ide o chodníky na uliciach Na lúkach, Tyršova , M.
R. Štefánika, F.Hečku SNP, A.Sládkoviča, Vojenská,
Východná, Ružová, Dopravná, Ľ. Štúra a Poľná. Práce
realizuje na základe verejného obstarávania spoločnosť
Ing. Jozef Horniak – Vialle. Chodníky by mali byť
opravené do troch mesiacov od začiatku prác v závislosti
od poveternostných podmienok.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Levice získali ocenenie
Zlaté vedro
Koncom septembra odovzdali zástupcovia portálu
Odkazprestarostu.sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam,
ktoré v roku 2017 najlepšie riešili podnety od občanov,
ako aj tým, čo s nimi najlepšie komunikovali.
Mesto Levice získalo ocenenie Zlaté vedro hneď v dvoch
kategóriách - na základe výsledkov riešenia podnetov
Levice obsadili 2. miesto a na základe komunikácie s
občanmi na portáli 3. miesto. Medzi samosprávami s
počtom obyvateľov nad 20 tisíc si prvé tri miesta v oboch
kategóriách podelili mestá Trnava, Levice a Prievidza.
Sme hrdí, že sme sa ocitli medzi najlepšími z vyše 100
samospráv zúčastnených na projekte Odkazprestarostu.
sk. V kategórii „Riešenie podnetov“ brali hodnotitelia do
úvahy okrem pomeru vyriešených podnetov aj celkový
počet nahlásených podnetov v danej samospráve,
ako aj ich náročnosť. V časti “Komunikácia” sa tím
Odkazprestarostu.sk sústredil na úplnosť odpovede, t.j či
obsahuje informácie o tom, kto bude podnet riešiť a kedy
bude problém odstránený. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s
akou odpoveď prišla.
Snažíme sa vyriešiť každý podnet, ako najlepšie,
resp. najrýchlejšie to ide, nie vždy je však možné
vyhovieť okamžite či k úplnej spokojnosti občana.
Odkazprestarostu je akási reflexia nedostatkov našej
práce, nápravu ktorých sa snažíme čo najefektívnejšie
riešiť. Podnety na Odkazprestarostu berieme vážne,
podnety sa preposielajú denne zodpovedným
pracovníkom, ich riešenie sa kontroluje na porade
vedenia úradu. Ďakujeme pozorným občanom, že si
všímajú svoje okolie a prostredie, v ktorom žijeme.
Najčastejšie oslovovaným je oddelenie životného
prostredia a komunálnych vecí, ktoré má na starosti
cesty, chodníky, zeleň, mestský mobiliár, ihriská, ale aj
verejné osvetlenie či odpadky. Asi najčastejšie sa občania
sťažujú na stav ciest a chodníkov, na čom sme sa snažili
zapracovať a aj preto sme za posledné 2 roky v rozpočte
vyčlenili celkom vyše 2 mil. Eur na ich rekonštrukcie.
Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna
organizácia Inštitút SGI (Inštitút pre dobre spracovanú
spoločnosť). Pomocou internetovej stránky a mobilnej
aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať
rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore
obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich
riešení priamo so samosprávou. Odkaz pre starostu
pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho
mestských častiach, odvtedy sa jeho súčasťou stalo vyše
100 samospráv, od krajských miest po malé obce. Mesto
Levice je súčasťou projektu od r. 2014, do dnešného dňa
občania nahlásili 874 podnetov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

samospráva
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komunálne voľby 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Levice

29. Erika Tučeková, Ing., 57 r., samostatná odborná radkyňa, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja

1. Alexander Bačík, Ing., 57 r., riaditeľ správy súdu Levice, Smer - sociálna Volebný obvod č.2 - vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov
demokracia, Most - Híd
1. Erik Almaský, Bc., 36 r., AGEL, NsP Levice, Slovenská národná strana
2. Roman Karaffa, Ing., PhD., 52 r., učiteľ, nezávislý kandidát
2. Alexander Bačík, Ing., 57 r., riaditeľ správy súdu Levice, Smer - sociálna
3. Rastislav Kasan, JUDr., 41 r., právnik, Spolu - občianska demokracia
demokracia, Most - Híd
4. Ján Krtík, RNDr., 56 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
3.
Ľuboš Baran, Mgr., 43 r., konateľ spoločnosti, Sloboda a solidarita,
5. Petra Števková, Mgr., 30 r., žurnalistka, nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
6. Miloš Zaujec, Bc., 53 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie, Šanca
Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
4. Martina Bátovská, 19 r., študentka, nezávislá kandidátka
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
5. Peter Benček, Mgr., 45 r., pedagóg, predseda SČK Levice, nezávislý kandidát
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Leviciach 6. Zoltán Csendes, MUDr., 48 r., lekár, Spolu - občianska demokracia
7. Dušan Daniš, Ing., PhD., 36 r., vysokoškolský učiteľ, krajinný architekt, nezávislý
podľa jednotlivých volebných obvodov:
kandidát
8. Martin Drdoš, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát
Volebný obvod č.1- vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov
9. Veronika Fényesová, Ing., 32 r., účtovníčka, Strana maďarskej komunity - Magyar
1. Roderik Baltazár, Ing. arch., 45 r., architekt, Spolu - občianska demokracia
Közösség Pártja
2. Dušan Bernáth, 41 r., špecialista podpory, Sloboda a solidarita, 10. Marek Földesi, MUDr., 41 r., lekár, nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 11. Peter Fraštacký, 38 r., administratívny pracovník, Sloboda a solidarita
Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
3. Lucia Bóriková, Bc., 27 r., odborníčka pre sociálnu rehabilitáciu, Smer - sociálna
Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
demokracia, Most - Híd
12. Vladimír Hagara, Ing., PhD., MBA, Dr.h.c., 57 r., vysokoškolský pedagóg, Smer 4. Ľubica Brašeňová, RNDr., 60 r., samostatná radkyňa, Okresný úrad Levice, Smer
sociálna demokracia, Most – Híd
- sociálna demokracia, Most - Híd
13. Matej Haško, Ing., 44 r., prekladateľ, Spolu - občianska demokracia
5. Juraj Braun, MUDr., 47 r., lekár, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 14. Florián Holka, 59 r., konateľ spoločnosti, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, 15. Simona Hudecová, 44 r., zamestnankyňa v rodinnej firme, Spolu - občianska
Šanca
demokracia
6. Robert Budinský, PhDr., MBA, 52 r., riaditeľ ZSS Fénix Levice, Smer - sociálna 16. Tomáš Ižold, 36 r., technik zaisťovania kvality, Sloboda a solidarita,
demokracia, Most - Híd
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
7. Ľuboš Dobias, 44 r., grafik - fotograf, nezávislý kandidát
Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
8. Peter Drábik, Ing., 52 r., vedúci strediska, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd 17. Ján Janáč, JUDr., 55 r., vedúci živnostenského úradu Levice, Smer - sociálna
9. Roman Ďurčat, Ing., 45 r., technik, Spolu - občianska demokracia
demokracia, Most - Híd
10. Gabriel Földi, MUDr., 52 r., lekár, nezávislý kandidát
18. Andrea Kabátová, PhDr., 42 r., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia,
11. Rastislav Jakubík, 43 r., strojník jadrových zariadení, Kotleba - ľudová strana naše
Most - Híd
Slovensko
19. Monika Kevélyová, 45 r., účtovníčka, Strana maďarskej komunity - Magyar
12. Estera Jančoková, 76 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
Közösség Pártja
13. Rastislav Juhár, Ing., 45 r., prednosta MsÚ, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd 20. Lenka Kluchová, PaedDr., 59 r., stredoškolská pedagogička, Smer - sociálna
14. Branislav Kabát, PhDr., 40 r., mestský policajt, nezávislý kandidát
demokracia, Most - Híd
15. Štefan Kalocsay, PaedDr., 61 r., pedagóg, nezávislý kandidát
21. Milan Kráľ, Ing., 49 r., riaditeľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
16. Roman Karaffa, Ing., PhD., 52 r., učiteľ, nezávislý kandidát
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár,
17. Rastislav Kasan, JUDr., 41 r., právnik, Spolu - občianska demokracia
Šanca
18. Ján Krtík, RNDr., 56 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
22. Tomáš Krištof, Mgr., 38 r., učiteľ, tréner tenisu, nezávislý kandidát
19. Mária Kuriačková, Mgr., 53 r., trénerka plávania, nezávislá kandidátka
23. David Kubiš, 27 r., konateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie,
20. Ladislav Lutovský, Bc., 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
21. Gabriel Mančík, MUDr., MBA, 52 r., lekár, Smer - sociálna demokracia, Most - 24. Jozef Kubovič, 53 r., zmenový majster, nezávislý kandidát
Híd
25. Ivana Kuriačková, 24 r., prekladateľka, nezávislá kandidátka
22. Marketa Meleková, Mgr., 41 r., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia, 26. Ivan Murín, Ing., 54 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
Most -Híd
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár,
23. Erika Sulinová, Ing., 61 r., stredoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
Šanca
24. Ervín Szalma, Mgr., 39 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické 27. Viliam Rybár, Ing., 31 r., stavebný inžinier - správa bytov, nezávislý kandidát
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, 28. Roman Salinka, PhDr., 46 r., pedagóg, nezávislý kandidát
Šanca
29. Pavol Svetík, Ing., 66 r., ekonóm, Slovenská národná strana
25. Peter Šimšík, Mgr., 48 r., riaditeľ odboru, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30. Igor Školník, 43 r., technik logistiky, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd
Levice, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd
31. Gabriel Török, 39 r., projekt manažér, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd
26. Petra Števková, Mgr., 30 r., žurnalistka, nezávislá kandidátka
32. Peter Uharček, 39 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Most - Híd
27. Alžbeta Štofková Dianovská, Mgr., 43 r., pedagogička, Sloboda a solidarita, 33. Miloš Zaujec, Bc., 53 r., technik, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár,
Sme rodina - Boris Kollár, Šanca
Šanca
28. Csaba Tolnai, 46 r., manažér mládežníckeho centra, nezávislý kandidát

Nový elektromobil
pre mestskú políciu
Od nového roku bude Mestská polícia v Leviciach hliadkovať aj na novom ekologickom
elektromobile Nissan Leaf Acenta 40kWh.
Dotáciu na nákup elektromobilu mesto získalo z Environmentálneho fondu vo výške
30 tisíc Eur, spolufinancovanie mesta je vo výške 1 578,95 Eur. Dodávateľ elektromobilu
je Auto-Impex Bratislava na základe verejného obstarávania, pričom cez elektronické
trhovisko bola vysúťažená cena 31 350 Eur. Ide o 5-dverový hatchback bielej farby.
Po dodaní bude auto vybavené všetkými náležitosťami policajného vozidla ako
vysielačky, maják a vonkajšie označenie. Nabíjanie elektromobilu bude zabezpečené
vybudovaním nabíjacej stanice v priestoroch mestskej polície s predpokladanými
nákladmi cca 2 tisíc Eur z rozpočtu mesta.
Elektromobil bude slúžiť pre mestskú políciu na zabezpečovanie bežnej hliadkovacej
činnosti predovšetkým počas dňa, v noci sa bude nabíjať. Na jedno nabitie by malo

auto najazdiť 350 km. Elektromobil má nulové emisie a motor neprodukuje absolútne
žiadny hluk, takže pri hliadkovej činnosti mestskej polície najmä v nočných hodinách
nebude rušiť obyvateľov mesta.
Okrem doplnenia vozového parku mestskej polície, nákup elektromobilu má
predovšetkým ekonomický a ekologický efekt. Pre porovnanie, mesto Levice v
súčasnosti využíva v prevádzke mestskej polície aj vozidlo Škoda Fabia (RV 2011) , ktoré
je využívané v mestskom prostredí so skutočnou spotrebou 8,5l/100km. Auto malo v
roku 2017 najazdených 52 051 km. Náklady spojené s prevádzkou (údržba, opravy)
boli za rok 2017 vo výške 1 475 Eur. Náklady na prevádzku elektromobilu a „palivo“
sú neporovnateľne nižšie. 100 km prejdete v priemere za 1,5 – 2,5 Eura. Pri spaľovacích
autách je to okolo 10 Eur/100 km. Z ekologického hľadiska používaním elektromobilu
namiesto benzínového automobilu je podľa štúdie potrebné na vzdialenosť 1 km
vydať cca 4,44 násobne menej MJ. Za obdobie 8 rokov je predpokladaný nájazd 416.408
km, pričom nahradením vozidla so spaľovacím benzínovým motorom Škoda Fabia za
elektromobil sa predpokladá ušetrenie 8.745 g NOx a cca 41.224 kg CO2.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ
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ECO DOG TOILET STANICA

v našom meste

Mesto Levice sa z dôvodu skvalitnenia služieb
poskytovaných svojim občanom, ako aj z dôvodu
ochrany životného prostredia a verejnej zelene, rozhodlo
riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO
DOG TOILET STANÍC. V 2.polovici októbra pribudlo
v meste 16 „psích záchodov“ s nákladmi 9 300 Eur.

životné prostredie

Vykurovacie obdobie

zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach pripravovať
vykurovacie telesá na zimnú sezónu. Vykurovacie obdobie je považované za jedno z
najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v rodinných domoch,
v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacimi. Zo štatistík požiarovosti
vyplýva, že k najčastejším príčinám požiarov patrí nevyhovujúci technický stav telies,
ponechanie detí bez dozoru, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými
kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých
nádob.

Čo je ECO DOG TOILET STANICA?
ECO DOG TOILET stanica je nové, patentovo chránené
a revolučné technické riešenie problému so psími Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní:
exkrementami. Je to v skutočnosti hygienické zariadenie • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné
svojho druhu na celom svete. Ekologicky a efektívne • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či
denaturovaný lieh,
rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na
verejných priestranstvách a obytných zónach miest už od • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a podobne boli umiestnené
na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do
počiatku, to znamená, že nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým
komínových prieduchov,
prostredím a jeho následnej kontaminácii.
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných
Ako funguje ECO DOG TOILET stanica a ako ju používať?
nádob,
ECO DOG TOILET stanica priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče,
vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje
ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr.
do okolia stanice. Táto zložka so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco a
tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. ECO DOG TOILET feromónová • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých
zložka bola špeciálne pripravená odborníkmi a je založená na prírodnej báze. Pre
kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.
ľudí je neidentifikovateľná. Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení
je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby v ECO Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a
DOG TOILET stanici, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ psa po príchode vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nehnuteľnosti ukladá vyhláška
k ECO DOG TOILET stanici umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu
prípadne jej zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice. bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
Následne pes sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému stanice ECO DOG spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a
TOILET vykoná potrebu. Potom je vhodné psa pochváliť prípadne odmeniť, aby si na dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
venčenie v ECO DOG TOILET STANICI vytvoril návyk. Tuhý exkrement naberieme Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodíme ho do plastového vreca, • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkových tepelným výkonom do
ktoré sa nachádza v ochrannom koši upevnenom na stĺpe ECO DOG TOILET stanice.
50 kW, raz za:
Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne
• 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
filtračnou zložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti
• 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
a sú neutralizované. Filtračný systém je pravidelne monitorovaný a servisovaný.
• 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
Upozorňujeme občanov, že odpadové nádoby na psie exkrementy NIE SÚ URČENÉ • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
NA BEŽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD!
50 kW, raz za:
10 dôvodov prečo ECO DOG TOILET STANICA
1. Koniec nosenia nepríjemných „darčekov“ na topánkach domov, do auta, do
práce… , keďže vonku už niet do čoho stúpiť
2. Svet je zrazu voňavejší – nešíri sa nepríjemný zápach
3. Čisté parky a detské ihriská s bezstarostnými rodičmi a hrajúcimi sa deťmi
4. Vytráca sa možnosť nákazy ľudí, najmä detí a tehotných žien, miliónmi baktérií
a parazitov v psích exkrementoch
5. Zdravšie psy vďaka zníženiu rizika nákazy z exkrementov iných psov
6. Minimalizovanie rizika kontaminácie spodných vôd, vodných tokov a pláží
nebezpečným obsahom psích ekrementov splachovaným dažďovou vodou
7. Zníženie rizika kontaminácie pôdy
8. Povinnosť zberu psích exkrementov a udeľovanie vysokých pokút bez toho, aby
mali majitelia psov, ktorí platia dane za svojich miláčikov, iné možnosti ako
riešiť tento problém
9. Čistota ulíc a parkov zvyšuje kvalitu života, pozdvihuje kultúru národa a
atraktivitu miest pre cestovný ruch a turizmus
10. Odpadá finančne nákladné odstraňovanie následkov znečistenia životného
prostredia psími exkrementami
Služby spočívajúce v prevádzkovaní ECO DOG TOILET stanice zabezpečuje spoločnosť
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. . Mesto bude na svoje náklady zabezpečovať
jednorazové hygienické rukavice alebo igelitové vrecká v zásobníkoch umiestnených
na jednotlivých hygienických zariadeniach aj potrebný počet odpadových vriec a
likvidáciu odpadu.

OZNAM

Využívaním ECO DOG TOILET STANICE prispievate k čistote Vášho mesta a
udržujete zdravé životné prostredie pre Vás všetkých. Veríme, že si psíčkari nový
spôsob venčenia osvoja a postupne sa tak eliminujú nepríjemnosti spôsobené
psími výkalmi v trávnikoch a na ihriskách.
Ďakujeme!

• 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
• 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Mesto Levice v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov za účasti technika mesta Levice a v
spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Leviciach vykonáva preventívne
protipožiarne kontroly v rodinných domoch.
Preventívne protipožiarne kontroly v meste sa vykonávajú spravidla v mesiaci október
pred vykurovacou sezónou v päťročnom cykle podľa vopred stanoveného plánu,
počas ktorého budú skontrolované všetky rodinné domy v meste Levice a v mestských
častiach.
Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na:
• umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a
iných spotrebičov,
• stav komínových a vykurovacích telies,
• voľnosť prístupu a stav uzáverov rozvodových zariadení elektrickej energie,
plynu, vody,
• správne uskladnenie horľavých látok v povalových, v pivničných priestoroch, v
kotolniach, v garážach a v iných priestoroch.
Preventívne protipožiarne prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku
požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez
paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr
ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
Dodržiavaním horeuvedených rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch a
prežijete vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Mgr. Jana Ďurišová
technik PO MsÚ v Leviciach

Mesto Levice informuje obyvateľov mesta o povinnostiach vlastníkov, užívateľov, správcov žúmp vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov:
Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu
štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz
odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal (doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať meno, priezvisko a adresu
toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz
odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd).
Odd. ŽP a komunálnych vecí MsÚ
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školstvo

Európska dúha

Posledný septembrový týždeň sa v Litve uskutočnilo
projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus +, ktorého
sa zúčastnili dvaja pedagógovia a dve žiačky ôsmeho
ročníka zo ZŠ, Školská 14 v Leviciach. Okrem nás sa

stretnutia zúčastnili aj učitelia a žiaci z ďalších šiestich
krajín: Bulharsko, Grécko, Litva, Poľsko, Portugalsko a
Taliansko. Projekt je zameraný na rozvíjanie európskeho
cítenia, a tak cieľom stretnutia bolo vymeniť si navzájom
svoje skúsenosti prostredníctvom zaujímavých hier a
aktivít, rozvíjajúcich tie správne hodnoty, ktoré by mal
mať každý občan Európskej únie. Rovnako cieľom bolo
aj zhodnotiť doterajšiu prácu na projekte a dohodnúť
ďalšie postupy a stratégie. Žiaci boli ubytovaní v rodinách,
čím mali jedinečnú príležitosť spoznať miestnu kuchyňu,
zvyky, kultúru a boli nútení komunikovať v cudzom
jazyku, v angličtine. Navštívili sme hlavné mesto Vilnius
a mestečko Visaginas, v ktorom sa nachádzala hosťujúca
škola. Videli sme veľa zaujímavých historických miest,
ako aj skanzen, v ktorom mal každý možnosť upiecť si
svoj vlastný chlieb v starodávnej peci. Deti boli nadšené
všetkými pripravenými aktivitami a výletmi, pretože
ich navzájom zblížili, vytvorili medzi nimi vzácne
priateľstvá a zanechali krásne spomienky.
Mgr. Eva Ginzeryová
koordinátorka projektu
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Tekvičkové popoludnie v
našej MŠ na Tekovskej ulici

Z Kalinčiakova do Malých Karpát

Komisia Mestskej časti Kalinčiakovo zorganizovala dňa
13. 10. 2018 pre obyvateľov tejto mestskej časti výlet do
Malých Karpát. Spoločne sme navštívili jaskyňu Driny,

Nové dopravné ihrisko
v materskej škole

V Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským
sme boli 17.10.2018 svedkami nie každodennej udalosti.
Konalo sa slávnostné otvorenie novej multifunkčnej
plochy Smart Soft, ktorá bude slúžiť nielen na dopravnú
výchovu deti, ale aj na rôzne iné aktivity, ktoré sa tu
môžu robiť celoročne.
Ihrisko slávnostne odovzdal výkonný riaditeľ Nadácie
Gábora Bethlena Dr. Ádám Czubila spolu s primátorom

ktorá je jedinou sprístupnenou jaskyňou na území
západného Slovenska. Prechádzajúc puklinovými
chodbami sme mali príležitosť obdivovať krásu a silu
prírody, ktorá toto úžasné divadlo vytvorila.
Po návšteve jaskyne sme sa presunuli na hrad Červený
Kameň, ktorého počiatky siahajú až do prvej polovice 13.
storočia. Impozantná stavba, nádherné okolie, čarovný
hradný park a práve prebiehajúca burza starožitností v
podhradí ešte viac umocnili náš, už aj tak výborný dojem
z návštevy. V závere nášho výletu sme ešte navštívili
vinárske mestečko Modra.
Dobrá nálada a nádherné jesenné počasie nás sprevádzali
celým dňom. Veríme, že sa v takejto výbornej zostave
stretneme aj pri ďalších akciách organizovaných
Komisiou MČ Kalinčiakovo.
Mgr. Božena Šinková
členka komisie MČ Kalinčiakovo

Po teplom krásnom lete pricupitala k nám ešte krajšia
farebná jeseň. Obdobie, keď s deťmi púšťame šarkanov,
vyrábame figúrky z gaštanov a vyrezávame tekvičky,
aby sme si s nimi spríjemnili prostredie, v ktorom sa
pohybujeme, je tu !!! Keďže naša MŠ na Tekovskej ulici
nemôže byť výnimkou, túto milú akciu plánujeme
každoročne, a to v spolupráci s našimi rodičmi. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku. Už začiatkom októbra,
sa naše triedy akoby švihnutím čarovného prútika
zmenili na rozprávkový les a prenádhernú jesennú
prírodu. Tretí októbrový týždeň sa niesol v znamení
tekvičkového popoludnia. V každej triede sa rodičia
spolu s detičkami, ba aj starými rodičmi a súrodencami
pustili do tekvičkového maratónu. Deti usilovne a s
radosťou rodičom pomáhali, podávali, lepili a maľovali.
V triedach vládla príjemná atmosféra, vôňa tekvíc.
Rodičia pri vyrezávaní a zdobení preberali medzi sebou
aj rôzne témy, ktoré sa týkajú ich detí. Vymieňali si
svoje skúsenosti, rady a nálada gradovala. Keď boli
tekvice hotové, vyzdobili nimi za pomoci svojich detí,
triedy a terasy pred vchodom do šatní. Zrazu sa celý
areál rozsvietil a zmenil sa na zaujímavú hallowenskú
záhradu.
Príjemný pocit uspokojenia a pohody zavládol u
všetkých, ktorí sa tejto milej a zaujímavej akcie zúčastnili.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, že ste strávili spolu s
nami príjemné popoludnie.
Beata Popellárová,
učiteľka MŠ Tekovská

mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom a podpredsedníčkou
SMK pre školstvo a kultúru PhDr. Beátou Kiss.
Projekt vypracovala materská škola a následne bola
podaná žiadosť o finančnú podporu Maďarskej vláde,
Národnopolitickému sekretariátu a Nadácii Gábora
Bethlena. Celkové náklady na realizáciu dopravného
ihriska boli vo výške 13 tisíc Eur, z toho 9 500 Eur
(3.100 000 Ft) poskytla Nadácia Gábora Bethlena. Mesto
Levice prispelo k výstavbe ihriska sumou 3 500 Eur, ktorú
POĎAKOVANIE
odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva z rozpočtu
Rodičovské
združenie
mesta. Veľmi nápomocná nám bola aj PhDr. Beáta Kiss,
pri MŠ Perecká ul. 41
riaditeľka maďarského cirkevného gymnázia Pétera
v Leviciach spolu s
Czeglédiho v Leviciach, pri postupe administratívy.
kolektívom MŠ Perecká
Tešíme sa z toho, že pre dobrý účel sa nám podarilo spojiť
ul. 41 v Leviciach ďakuje
dva národy a toľko skvelých ľudí, ktorí sa podieľali na
mestu Levice za pridelenie
tomto projekte.
dotácie v zmysle všeobecne
Ihrisko je z bezpečnej plochy - liatej drtenej (mäkkej)
gumy, ktoré je celoročne využiteľné na rôzne pohybové, záväzného nariadenia mesta Levice č. 73 v roku 2018.
športové a dopravné aktivity. Poskytuje mnoho možností Za pridelený príspevok sme na školský dvor zakúpili
hojdací mostík, ktorý deti s radosťou využívajú. Aj
využitia vďaka svojej farebnosti a grafike.
takýmto spôsobom prispelo mesto Levice k pohybovému
Klaudia Murcinová
rozvoju našich detí.
riaditeľka MŠ s VJM- Óvoda
Rodičia z MŠ Pereckej v Leviciach

Tekvičkové tvorivé dielne so starými rodičmi
Dňa 4. októbra 2018 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnili v MŠ na Pereckej ulici v Leviciach tekvičkové
tvorivé dielne. Starí rodičia spolu so svojimi vnúčatami vyrezávali a vyzdobovali s rôznym prírodným materiálom
tekvice podľa vlastnej fantázie. Pre deti a starých rodičov pani učiteľky pripravili doplnkové aktivity ako výroba
ježkov zo špajdlí, venčekov z listov, vyfarbovanie a vystrihovanie tekvíc z papiera a pod. Celá udalosť sa niesla
v radostnej a príjemnej atmosfére, kedy starí rodičia strávili pekné popoludnie spolu so svojimi vnúčatami. Pre
všetkých pani kuchárky pripravili ochutnávku zdravých nátierok, ovocia a ovocných nápojov. Z tekvičkovej akcie
odchádzali všetci s úsmevom, pozitívne naladení a tešili sa z krásne vyzdobenej vstupnej chodby materskej školy.
Denisa Kürtiová
učiteľka MŠ Perecká
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Rôzne

Narodeninový darček pre škôlku
Vďaka veľkej finančnej podpore dostala Materská škola na ulici P. O. Hviezdoslava 20
v Leviciach nevídaný dar. Pri príležitosti svojho blížiaceho sa 40. výročia vzniku dostala
„nové šaty“. Takto by to možno povedali jej každodenní obyvatelia deti predškolského
veku. Teraz si lepšie zapamätajú, do ktorej triedy chodia, lebo každá budova je
inej farby. Vďaka zatepleniu nám bude teplejšie, cez opravenú strechu nám určite
nezatečie, cez rekuperačnú jednotku nám bude do tried prúdiť stále čerstvý vzduch, v
novovzniknutých sociálnych zariadeniach budeme mať vyšší hygienický štandard a je
toho ešte viacej, ale o tom ste už možno čítali v predchádzajúcich článkoch. Zatiaľ sme
si však obyčajný škôlkarsky režim ešte nestihli užiť. Pomaličky však stavebný ruch
utíchne a onedlho oficiálne prestrihneme pásku, ktorú si na pamiatku veľkej premeny
založíme do kroniky školy. Spolu s ňou zabudneme na menšie a väčšie úskalia, čo
prináša každá stavba. V centre mesta však na ďalšie obdobie zostane opravená budova
materskej školy, z ktorej sa bude ozývať smiech, spev a džavot veselých detí.
Slová vďaky za tento zatiaľ najväčší projekt premeny materskej školy na území
nášho mesta patrí jeho vedeniu, poslancom a zamestnancom, ktorí vybrali z dlhého
zoznamu čakajúcich práve našu školu. Poďakovanie patrí Ing. Dane Bielikovej z
referátu investičných činností MsÚ, ktorá bola každodennou odbornou konzultantkou
a riešiteľkou rôznych stavebných problémov. Vďaka patrí zamestnancom Materských
škôl na Tekovskej a Okružnej ulici, ktoré na určitú dobu prichýlili naše deti aj
zamestnancov. Riaditeľke a zamestnancom Mestského kultúrneho strediska v
Leviciach za uskladnenie nábytku a učebných pomôcok. Spoluprácu s uskladnením
počítačovej techniky nám poskytla aj Stredná odborná škola služieb v Leviciach.
Jej študenti z odboru maliar u nás absolvovali niekoľko odborných hodín praxe s
výborným výsledkom.

Osobitné poďakovanie však patrí deťom a ich rodičom za pochopenie, toleranciu,
konzultačnú, ale veľkú finančnú pomoc. Niektorí z nich sa pričinili aj prakticky
a podporili nás svojou účasťou na brigádach. Najväčšie poďakovanie však patrí
zamestnancom školy, ktorí to všetko museli minútu po minúte, hodinu po hodine, deň
po dni, mesiac po mesiaci zvládať. Veľakrát pracovali nad rámec svojho pracovného
času a svojich pracovných zaradení. Povestnú učiteľskú dovolenku na zregenerovanie
skrátili učiteľky na polovicu, len aby sme nový školský rok mohli otvoriť triedy v našej
škole. Podarilo sa to len o vlások. Prvé dni školského roka sme boli všetci maximálne
unavení, vystresovaní, ale s úsmevom na tvárach sme čakali naše deti a ich reakcie.
Tešili sa na hračky, kamarátov, ale všimli si aj vymaľované steny, nové podlahy a hlavne
krásny farebný nábytok. Každým dňom sa naša stavba premieňa na plnohodnotnú
materskú školu a po Vianociach už možno zabudneme na útrapy a budeme si už len
užívať krásne zrekonštruované priestory. Domnievam sa, že o niekoľko dní, keď
prídeme do práce a nestretneme žiadneho zamestnanca dodavateľskej firmy, až vtedy
uveríme, že sa pre nás skončilo jedno náročné obdobie ale s dobrým výsledkom. A čo
ďalej?
Pripravujeme projekt na revitalizáciu školského dvora a veríme, že keď sa nám ho
podarí zrealizovať, v rýchlorastúcej zeleni a spleti kvitnúcich kríkov ešte viac vynikne
ku kráse naša opravená materská škola. Prajem jej stále plné triedy detí, aktívnych a
spolupracujúcich rodičov, láskavých a práci oddaných zamestnancov.
Katarína Olejárová,
riaditeľka MŠ, Ul.P.O.Hviezdoslava

Zborový spev sa niesol mestom
Koncom septembra sa po dvoch rokoch rozozneli
kultúrne sály v meste krásou ľudského hlasu v podaní
speváckych zborov.
Bohatý 3-dňový program festivalu začal v piatok
výchovným koncertom pre stredné školy a večer sa
zborové telesá predstavili v hlavnom programe. V
levickej synagóge predviedol svoje umenie mužský
zbory Wyrzyski Chór Meski z Poľska a dievčenský
zbor Cambiar la Musica zo Slovenska. Táto kultúrna
udalosť bola v priamom prenose vysielaná cez internet
a tak si koncert mohli pozrieť diváci na celom svete.
V mestských častiach Horša a Malý Kiar odzneli
koncerty Akademického pěveckého sboru Vysoké školy
báňské z Českej republiky a maďarského zboru Pécsi
Tudományegyetem Női Kara. Napriek malému počtu
obyvateľov v týchto mestských častiach o divákov
nebola núdza. Kultúrny dom v Horši aj katolícky kostol
v Malom Kiari doslova praskali vo švíkoch. V sobotu

Zborový spev v netradičnom podaní Cambiar la Musica

Maďarský zbor Pécsi Tudományegyetem Női Kara v
kostole v Malom Kiari

netradičný umelecký zážitok poskytlo
vystúpenie
súborov v obchodnom centre Dituria a na námestí.
Sobotňajší program zavŕšil slávnostný galakoncert v
Hoteli Lev, na ktorý prijalo pozvanie množstvo hostí
z odbornej hudobnej sféry.
Medzi vrcholné zážitky festivalu patrila nepochybne
záverečná
skladba
galakoncertu
v
podaní
profesionálneho Štátneho komorného orchestra, ktorý
spolu so Speváckym zborom slovenských učiteľov
pod taktovkou Štefana Sedlického uviedli veľkú
vokálno-inštrumentálnu skladbu Tretia kniha žalmov
od skladateľa Ľuboša Bernátha. Výnimočné spojenie
orchestra a mužských hlasov bolo pre prítomných
divákov naozaj ojedinelým umeleckým zážitkom, čo sa
prejavilo aj v záverečnom dlhotrvajúcom potlesku. Na
nedeľu boli pripravené sakrálne koncerty v kostoloch
všetkých cirkví v
Leviciach. V rámci prepájania
národných kultúr si poslucháči počas festivalu mohli

Vystúpenie zboru VŠ banskej v OC Dituria

Spoločný koncert Štátneho komorného orchestra
so Speváckym zborom slovenských učiteľov na
galakoncerte v Hoteli Lev

vypočuť svetové hudobné diela v štyroch jazykoch
– piesne známe aj menej známe, sakrálne, ľudové aj
populárne.
Podujatie sa realizovalo vďaka finančnej podpore
Vyšehradského fondu, JAVYS- Jadrovej a vyraďovacej
spoločnosti, Mesta Levice a Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Cieľom Festivalu zborového spevu Levice je
spopularizovanie
zborového spevu a umelecké
obohatenie mesta Levice a jeho širšieho okolia. Festival
oslovuje stále väčšie množstvo poslucháčov, o čom
svedčia plné sály nielen v meste, ale aj v mestských
častiach. O dva roky sa priaznivci hudby môžu opäť
tešiť na ďalšie kvalitné zbory z krajín V4, a je možné, že
bude program obohatený aj o hudbu zo vzdialenejších
európskych či exotických krajín.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Poľský mužský zbor Wyrzyski Chór Meski na námestí

Spoločná fotka zúčastnených zborov
na Námestí hrdinov

Rôzne
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IV. ročník Memoriálu Imricha Karvaša – pocta rodákovi
Súťažiaci boli rozdelení do šiestich vekových kategórii,
plus samostatne registrovaní športovci, zvlášť ženy a
zvlášť muži. Bolo potešiteľné, že aj napriek premenlivému
počasiu mnohí súťažiaci našli odvahu prekonať samých
seba, zmerať si sily a postaviť sa na štart. Súťažiaci
absolvovali jazdu bicyklom, pokračovali behom k streľbe
zo vzduchovky na cieľ a po jej absolvovaní nasledoval
opäť beh až do cieľa. Vzdialenosti boli prispôsobené
jednotlivým súťažným kategóriám. Vyhodnocoval sa
celkový čas so zohľadnením úspešnosti streľby.
Víťazi si na záver súťaže prevzali krásne medaily a vecné
ceny, okrem toho všetci súťažiaci získali účastnícky list
a sladkú „fidorkovú“ medailu. Na záver aj tohtoročného
memoriálu si všetci účastníci pochutnali na výbornom
guláši.
Teší nás, že aj tohtoročného IV. ročníka Memoriálu
Imricha Karvaša
sa zúčastnili nielen občania z
Kalinčiakova, ale aj súťažiaci z Levíc a iných obcí a
miest. Veríme, že nasledujúci ročník pritiahne ešte viac
súťažiacich zmerať si svoje sily.

Komisia Mestskej časti Kalinčiakovo dňa 23.9. 2018
zorganizovala už IV. ročník Memoriálu Imricha Karvaša.
Toto športové podujatie určené pre širokú verejnosť i
športovcov je konané na počesť rodáka z Kalinčiakova
Prof. JUDr. Imricha Karvaša, významného slovenského
národohospodára, právnika, prvého guvernéra Národnej
banky Slovenska, človeka, ktorý významným spôsobom
ovplyvnil ekonomický vývoj Slovenska.

Víťazi jednotlivých kategórií:
Predškolský vek: Petronela Šinková, David Klimo
Mladší školský vek: Natália Schweierová
Starší školský vek: Martina Slúková
Juniori: Elena Krajkovičová, Dominik Valkovič
Dospelí: Monika Schweierová, Denis Sokol
Seniori: Elena Krajkovičová, Karol Valkovič
Profesionálni športovci: Ján Szabó
Ing. Elena Krajkovičová
členka komisie MČ Kalinčiakovo

Informácie pre návštevníkov cintorínov počas
Pamiatky zosnulých
Vyzývame návštevníkov cintorínov, aby si dávali pozor
na svoje osobné veci, ktoré ostanú v zaparkovaných
vozidlách. Tak isto, aby neukladali svoje kabelky a
príručné tašky s osobnými vecami na náhrobné kamene
a nenechávali ich bez dozoru. Motorovým vozidlám
privážajúcich ťažko postihnuté osoby bude vstup na
pohrebisko povolený po konzultácii so správcom
pohrebiska.
Na cintorínoch bude firma zabezpečujúca údržbu
vykonávať intenzívne čistenie od napadaných listov
a iných odpadkov, tak isto čistenie bude posilnené aj
aktivačnými pracovníkmi, ktorí budú čistiť parkovacie
plochy. Bude posilnený vývoz veľkoobjemových
kontajnerov na odpad. Žiadame návštevníkov a
Oznamujeme návštevníkom pohrebiska, že otváracia nájomcov, aby pri čistení svojich hrobových miest
doba cintorína v Leviciach bude počas obdobia pamiatky odpady vynášali do kontajnerov a nevytvárali čierne
zosnulých od 15.10. 2018 do 15.11.2018 od 8:00 hod. – skládky odpadov.
21:00 hod.
Zamestnanci správy cintorína budú k dispozícii v
Cintoríny v mestských častiach nemajú určené otváracie kancelárii na pohrebisku v Leviciach :
hodiny a sú voľne prístupné pre návštevníkov.
od 8:00 – 15:30 hod.
V čase Pamiatky zosnulých budú posilnené hliadky Streda 31.10.2018
od 9:00 – 18:00 hod.
príslušníkov mestskej polície, ktoré budú monitorovať Štvrtok 1.11.2018
od 8:00 – 18:00 hod.
cintoríny v Leviciach a v mestských častiach, v prípade Piatok 2.11.2018
potreby usmernia návštevníkov a budú dohliadať na Kontakt do kancelárie správy cintorína: 036/62 271 53,
pohyb motorových vozidiel v blízkosti cintorínov.
domsmutku@levice.sk

„Každý deň stretnúť človeka... Človeka stretnúť,
ktorého srdce v tebe bije. Človeka stretnúť
každodenne.“

Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom
úrade v Leviciach organizuje
občianske obrady a slávnosti:
•
•
•
•

uvítanie detí do života
jubilejné sobáše
pozdravenie jubilanta 95 a 100 r.
občianske rozlúčky, pohreby

... ak máte záujem o zapísanie Vášho dieťatka do
pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej
sieni (tejto slávnosti sa môžete zúčastniť aj v prípade,
že vaše dieťatko bolo alebo bude pokrstené),
... ak si chcete zopakovať svoje ÁNO pri príležitosti
Vášho jubilejného sobáša,
... ak máte záujem o pozdravenie jubilanta 95 a 100 r.,
... ak Vás niekto blízky navždy opustil a potrebujete
zabezpečiť dôstojnú rozlúčku alebo pohreb,
neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: 036 / 6350277
alebo osobne MsÚ Levice, prízemie č. dv. 8.
Všetky služby Zboru pre občianske záležitosti sú
pre občanov zdarma.
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Zoznam voľných nebytových
priestorov
v majetku mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 14 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 18 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 170 m2
Perecká ul. č. 42, OD TRIO
• priestor na poschodí o výmere 8 m2
Ul. Ľ. Štúra č. 3
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Námestie hrdinov č. 7-8
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Námestie hrdinov č. 13
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Ul. M. R. Štefánika č. 1, OD POKROK
• nebytový priestor, sklad v suteréne o výmere
140 m2
• nebytový priestor, sklad v suteréne o výmere
278 m2 (pod reštauráciou)
• nebytový priestor, sklad v suteréne o výmere
310 m2
Pri Podlužianke 8
• nebytový priestor na poschodí o výmere 46 m2 (dve
miestnosti)
• nebytový priestor na poschodí o výmere 35 m2 (dve
miestnosti)
• nebytový priestor na poschodí o výmere 73 m2
• nebytový priestor, bývalá kaviareň LUX na
poschodí o výmere 295 m2
Mestský majer
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov
sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade Levice,
II. posch., č. dverí 64, tel. č. 63 50 269.

Ospravedlnenie
Týmto uverejňujeme opravu preklepu, a tým pádom
nepravdivého tvrdenia v článku pod názvom „Levickí
seniori bodovali na Festivale leča v maďarskom
Érde“ uverejnenom v Novinkách z Levickej radnice č.
4/2018. V článku autorka uvádza, že 2. miesto získalo
Denné centrum č. 2 z Levíc, pričom malo byť uvedené,
že 2. miesto získalo Denné centrum č. 1 z Levíc, čo
dokladuje aj Diplom. Za chybu sa ospravedlňujeme.
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