Dvojmesačník mesta Levice

Ročník XV / č. 6 - december 2018, nepredajné

Novozvolení predstavitelia samosprávy sa ujali
svojich funkcií

Dňa 6.decembra 2018 sa v reprezentatívnych priestoroch levickej synagógy uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom programu
bolo zloženie sľubu zvolených predstaviteľov samosprávy. Po zložení sľubu sa venovali poslaneckým povinnostiam pri prerokovaní prvých predložených materiálov.
Viac na str. 2
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SAMOSPRÁVA

Novozvolení predstavitelia samosprávy zložili svoj sľub
V reprezentatívnych priestoroch levickej synagógy sa dňa 6.decembra 2018 V ďalších bodoch rokovania poslanci schvaľovali zriadenie, zloženie a predsedov
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorého komisií mestského zastupiteľstva, ktoré sú poradným a kontrolným orgánom MsZ.
hlavným bodom programu bolo zloženie sľubu zvolených predstaviteľov Bolo schválených 14 komisií a ich predsedov nasledovne:
samosprávy.
Komisia MsZ finančná, regionálnej politiky a správy mestského majetku
Zasadnutia:
Ing. Ivan Murín
04. 02. 2019, 08. 04. 2019, 10. 06. 2019, 09. 09. 2019,
25. 11. 2019
Komisia MsZ sociálna a bytová
Zasadnutia:
MUDr. Gabriel Földi
04. 02. 2019, 08. 04. 2019, 10. 06. 2019, 09. 09. 2019,
25. 11. 2019
Komisia MsZ dopravy a správy mestských komunikácií, výstavby a územného
plánovania
Zasadnutia:
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ životného prostredia a komunálnych vecí
Zasadnutia:
Ing. Dušan Daniš, PhD.
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ vzdelávania a mládeže
Zasadnutia:
Mgr. Peter Benček
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ športu
Zasadnutia:
Mgr. Mária Kuriačková
04. 02. 2019, 08. 04. 2019, 10. 06. 2019, 09. 09. 2019,
25. 11. 2019
Komisia MsZ kultúry
Zasadnutia:
Bc. Miloš Zaujec
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ obchodu, služieb a cestovného ruchu
Zasadnutia
MUDr. Gabriel Mančík, MBA
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Čankov
Zasadnutia
Mgr. Tomáš Krištof
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Malý Kiar
Zasadnutia
PaedDr. Štefan Kalocsay
04. 02. 2019, 08. 04. 2019, 10. 06. 2019, 09. 09. 2019,
25. 11. 2019
Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Horša
Zasadnutia
JUDr. Ján Janáč
04. 02. 2019, 08. 04. 2019, 10. 06. 2019, 09. 09. 2019,
25. 11. 2019
Ing. arch. Roderik Baltazár

Ako prvý po prevzatí dekrétu od predsedu mestskej volebnej komisie Karola Mihálya
zložil sľub nový primátor mesta RNDr. Ján Krtík do rúk doterajšieho primátora
Ing. Štefana Mišáka. Následne zložilo svoj poslanecký sľub 24 novozvolených
poslancov mestského zastupiteľstva.
Primátor RNDr. Ján Krtík vo svojom príhovore poďakoval doterajšiemu primátorovi
Ing. Štefanovi Mišákovi a zablahoželal novozvoleným poslancom k ich volebnému
úspechu. „Na štyri roky máme odmeraný čas na to, aby sme naplnili naše sľuby. Každý splnený
sľub znamená o krôčik lepší život,“ povedal primátor. „Mojím záväzkom je stretávať sa,
počúvať a predovšetkým meniť veci k lepšiemu v prospech každého jedného občana,“ zdôraznil.
V rámci svojho príhovoru zároveň informoval o poverení p. Csabu Tolnaia za svojho
zástupcu.
Poslanec MUDr. Gabriel Földi bol zastupiteľstvom poverený zvolávaním a vedením
zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch neprítomnosti primátora, alebo jeho
zástupcu.
Poslanci zvolili nových členov mestskej rady, ktorými sa stali:
Mgr. Ervín Szalma, Ing. Roman Karaffa,PhD., JUDr. Rastislav Kasan, Mgr. Mária
Kuriačková, Ing. Alexander Bačík, Csaba Tolnai, MUDr. Gabriel Földi, PhDr. Roman
Salinka.

Sobášiaci

V zmysle zákona o rodine vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na
matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred
starostom alebo primátorom alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva za
prítomnosti matrikára. Za sobášiacich boli určení nasledovní poslanci MsZ:
PhDr. Roman Salinka, PaedDr. Štefan Kalocsay, p. Csaba Tolnai, Mgr. Peter Benček,
Mgr. Ervín Szalma, JUDr. Rastislav Kasan
.

Schválenie platu primátora

V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (na rok 2017 – 954 Eur)
a násobku podľa počtu obyvateľov mesta (pre mesto Levice 3,21 násobok). Plat patrí
primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Plat primátora mesta RNDr. Jána
Krtíka je na základe uvedeného zákona stanovený vo výške 3 062 Eur mesačne s
účinnosťou od 06. 12. 2018. Zástupcovi primátora p. Csabovi Tolnaiovi bol schválený
plat 2 143 Eur.

Komisia MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek , potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Kalinčiakovo
Zasadnutia
05. 02. 2019, 09. 04. 2019, 11. 06. 2019, 10. 09. 2019,
26. 11. 2019
Komisia MsZ na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta
Zasadnutia:
JUDr. Rastislav Kasan
podľa potreby
Komisia MsZ na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie
primátora mesta a poslancov MsZ
Zasadnutia:
PaedDr. Štefan Kalocsay
podľa potreby
PhDr. Roman Salinka

Časový harmonogram zasadnutí MsR, MsZ na rok 2019
Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo

07.02.2019

21.02.2019

11.04.2019

25.04.2019

13.06.2019

27.06.2019

12.09.2019

26.09.2019

28.11.2019

12.12.2019

Mimoriadne zasadnutie
MsZ

24.012019

samospráva
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Poslanci mestského zastupiteľstva

Alexander Bačík, Ing.

Roderik Baltazár, Ing. arch.

Peter Benček, Mgr.

Juraj Braun, MUDr.

Dušan Daniš, Ing., PhD.

Martin Drdoš

Marek Földesi, MUDr.

Gabriel Földi, MUDr.

Ján Janáč, JUDr.

Štefan Kalocsay, PaedDr.

Roman Karaffa, Ing., PhD.

Rastislav Kasan, JUDr.

Tomáš Krištof, Mgr.

Mária Kuriačková, Mgr.

Ivana Kuriačková, MA

Ladislav Lutovský, Bc.

Gabriel Mančík, MUDr.,MBA

Ivan Murín, Ing.

Viliam Rybár, Ing.

Roman Salinka, PhDr.

Ervín Szalma, Mgr.

Petra Števková, Mgr.

Csaba Tolnai

Miloš Zaujec, Bc.

Darcov krvi podporili aj
škôlkári

Na 4. ročník Poslaneckej kvapky prišlo 71 záujemcov
o darovanie tejto vzácnej tekutiny, z toho krv mohlo
darovať 66 darcov. 11 darcov prišlo darovať krv po
prvý krát. Krv darovali aj niektorí poslanci mestského
zastupiteľstva, taktiež niekoľkí poslanci obecných
zastupiteľstiev z obcí v okrese Levice a zamestnanci
mestského úradu, učiteľky z materských škôl.
Podujatie bolo tento rok obohatené o kultúrne vystúpenie
regionálneho umelca a výrobcu fujár - pána Kurasa a
o spoluprácu s Klubom zdravých materských škôl
v meste Levice. Deti z vybraných materských škôl
prišli spolu so svojimi učiteľkami medzi darcov a mali
možnosť priamo vidieť odber krvi, vypočuť si prednášku
o jeho význame pre záchranu zdravia a života pacientov.
Niektoré deti priviedli aj svojich rodičov, aby darovali
krv. Všetci prítomní dostali malé darčeky, prvodarcovia
aj fľašu vína od regionálnych výrobcov vín, ktorým
týmto srdečne ďakujeme.
Spolu s kolegom spoluorganizátorom Ervinom Szalmom
ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojou osobnou účasťou
podporili ušľachtilú myšlienku tejto dobrovoľníckej
akcie a zachránili tak zdravie a životy mnohých, ktorí
našu pomoc potrebujú. Ďakujeme Národnej transfúznej
stanici Nitra, Slovenskému Červenému krížu a mestu
Levice za veľkú podporu a pomoc. Ďakujeme tiež
sponzorom, pizzérii Stanleys pizza za zabezpečenie
občerstvenia. Všetkým darcom a ľuďom, ktorým ich krv
zachráni život a zdravie, tiež všetkým občanom prajeme
krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2019.
Už teraz sa tešíme na piaty ročník Poslaneckej kvapky
krvi.
Peter Benček

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Výzva pre prevádzkovateľov malého
zdroja znečisťovania ovzdušia
Mesto Levice vyzýva všetky právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na
území mesta Levice a mestských častí, aby do
15. februára 2019 na Mestský úrad Levice oznámili
údaje a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj
(s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW)
alebo energetický zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do
15. februára 2019, je mesto Levice povinné uplatniť
voči prevádzkovateľom sankčné postihy, v zmysle
ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty do
663,87 €.
Bližšie informácie získate na Oddelení životného
prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice a na
tel. čísle 036/6350267.
Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na rok 2019“ je možné si
prevziať v kancelárii prvého kontaktu (KPK) MsÚ
Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesa.
RNDr. Ján Krtík
primátor mesta
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samospráva

S novým primátorom o cieľoch a plánoch rozvoja mesta
Po 16-tich rokoch sa na čelo mesta postavil nový primátor. RNDr. Ján Krtík pôsobí v
samospráve od r. 2006 ako poslanec mestského zastupiteľstva, od r. 2015 bol vo funkcii
zástupcu primátora mesta. V komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 si ho
občania, s počtom hlasov 2920, zvolili za primátora mesta.
Pán primátor, „vedenie mesta“ ste si v ostatných štyroch rokoch vyskúšali vo funkcii
viceprimátora, takže to nie je pre Vás niečo úplne nové. Aké budú Vaše prvé kroky
vo funkcii primátora?
Hneď na úvod rozhovoru by som rád uviedol, že niektoré odpovede nájdete v mojom volebnom
programe, ktorý presvedčil voličov. Teraz k Vašej otázke. Bude to mnoho aktivít súčasne.
Vymenovať zástupcu , v spolupráci s poslancami MsZ pripraviť program rozvoja mesta na
obdobie 2018 – 2022, zabezpečiť zimnú údržbu v zmysle novej legislatívy, pripraviť plán
verejného obstarávania, nastaviť činnosti vedenia mesta i mestského úradu atď.
Plánujete urobiť rozsiahlejšie zmeny v činnosti mestských organizácií (organizačné
zmeny, racionalizácia...)?
Vašu otázku rozšírim. Nepôjde len o zmeny v činnosti mestských organizácií, ale aj v činnosti
mestského úradu a mestskej polície. Zdôrazňujem slovné spojenie „zmeny v činnosti“. Tie
sa dajú dosiahnuť zmenou organizácie, racionalizáciou, preverením vyťaženosti. Toto všetko
využijem. Zároveň ma bude zaujímať názor občanov, pretože budeme pravidelne vyhodnocovať
názory verejnosti na život v meste.
Na zasadnutiach MsZ už viackrát padol návrh vytvoriť akúsi obdobu technických
služieb. Budete sa zaoberať s takouto možnosťou?
Tieto úvahy súvisia s tým, že komunálne činnosti ( kosenie, čistenie, údržbu komunikácií a
zelene, verejného osvetlenia, odpadové hospodárstvo ) mesto zabezpečuje dodávateľsky.
Moja predstava je taká, aby sme budúci rok využili na vyhodnotenie doterajších skúseností,
pripravili varianty, čo by znamenalo zabezpečiť tieto služby vlastnými kapacitami alebo
dodávateľsky. Samozrejme s týmito informáciami oboznámime aj občanov a potom rozhodne
zastupiteľstvo.

rozkopávok a prekopávok vieme zabezpečiť ich rýchle odstránenie, bez potreby povolenia na
výrub, či nároku na odškodnenie spoločenskej hodnoty.
Zaujímavosťou budú určite mestské včely - pre tento účel sa používajú špeciálne vyšľachtené
neagresívne včely s nízkym potenciálom rojivosti. S projektom súvisí aj zmena manažmentu
kosenia vybraných trávnatých plôch, pri ktorých režim kosby je ako na lúke, teda 2-krát ročne,
čo výrazne zvyšuje medonosný potenciál a šetrí peniaze za kosenie. Takto upravené verejné
priestory musia byť jasne vymedzené v koncepcii mestskej zelene a navrhnuté tak, aby esteticky
dotvárali rozľahlé intenzívnejšie kosené priestory. Verím, že nás včelári i občania podporia.
S oblasťami uvedenými vo Vašej otázke súvisí aj príťažlivá forma zapojenia verejnosti – tzv.
pocitové mapy. Občania vyznačujú na mape miesta, kde sa cítia dobre, kde sa cítia v ohrození;
ktoré priestory navštevujú radi, ktorým sa vyhýbajú; kde je dostatok zelene, kde zeleň chýba; kde
sú bariéry, resp. ktoré priestory sú bezbariérové a pod. V mestách, ktoré využili tento nástroj, to
bola významná pomôcka pri rekonštruovaní mestských priestorov.
V oblasti cestovného ruchu ste osobne iniciovali vznik Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Tekov, s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. Po
skoro 2 rokoch jej fungovania viete zhodnotiť jej prínos pre mesto?
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov sa ukázala ako životaschopná od samotného
začiatku. Pre celý región, pre svojich členov pripravila množstvo zaujímavých podujatí. Jej
činnosť bola na začiatku limitovaná rozpočtom, pretože hlavným zdrojom boli členské príspevky.
Teraz sa situácia výrazne zmení, od budúceho roka už bude môcť získať štátnu dotáciu, preto
bude ešte viditeľnejšia.
Čo sa týka rekonštrukcií – na obnovu už roky čaká amfiteáter, hradný park ale aj
starý Schoellerov park... Aká budúcnosť čaká tieto verejné plochy?
Pre revitalizáciu amfiteátra máme spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu. Ožije už
na budúci rok, na jar by sa v časti amfiteátra mal vybudovať lanový park. Pre Schoellerov park
pripravuje žiadosť na získanie dotácie Levický okrášľovací spolok. Cieľom je obnoviť jazierko
s vodotryskom. Samozrejme je to len prvá lastovička, park si vyžaduje celkovú obnovu a budeme
sa tomu venovať. Hradný park sa stal naším majetkom a my sme okamžite podnikli kroky na
jeho revitalizáciu. Spolupracujeme pritom s katedrou záhradnej a krajinnej architektúry SPU
Nitra. Študenti tejto katedry pripravili štyri architektonické návrhy, z nich poslanci MsZ
a odborní pracovníci MsÚ vybrali jeden, ktorý najviac zodpovedá predstave spojenia moderného
priestoru na relax s hradom. Katedra pripravuje momentálne projektovú dokumentáciu na park
i revitalizáciu jazierka. Prvý návrh by sme mali mať k dispozícii ešte do konca roka. Na jeho
posúdenie opäť okamžite zvolám stretnutie poslancov i pracovníkov MsÚ s cieľom doladiť
posledné detaily pre definitívnu verziu. S ňou by sme sa potom v budúcom roku uchádzali
o granty.

V rámci predvolebnej kampane sa vo volebnom programe viacerých kandidátov
objavila téma Domu kultúry Družba. Aký je Váš postoj k riešeniu tejto problematiky?
Prestavba, rekonštrukcia či zbúrať?
Názor som nezmenil. Družbu treba zrekonštruovať. Získame tým chýbajúci multifunkčný
priestor v centre mesta. Družba má potenciál nielen kultúrneho, ale aj spoločenského centra,
ktorý nám chýba a žiadny objekt, ktorý máme k dispozícii, tieto funkcie nespĺňa. Okrem toho
podporí rozvoj kongresového cestovného ruchu, poskytne priestor rôznym kreatívnym aktivitám.
Samozrejme aj zaujímavé priestory na komerčné využitie. Problémy s vyľudňovaním centra
V tomto roku sa začala výstavba Parku pohybu na Vinohradoch postavením prvej
majú mnohé mestá z toho dôvodu, že sa život presúva do obchodných centier. Som presvedčený
časti skateparku. Bude mesto v projekte pokračovať?
o tom, že lokalitný program pre Družbu pritiahne ľudí do centra.
V budovaní rekreačnej zóny budeme pokračovať. Máme spracovaný projekt na celý areál. Projekt
V oblasti kultúry ste počas svojho pôsobenia ako zástupca primátora rozbehli ako celok zahŕňa podklady pre vybudovanie spevnených plôch, in-line dráhy, bežeckej dráhy,
niekoľko akcií – Dni mesta Levice, Ples mesta, Levické Vianoce, Festival zborového detského ihriska a workoutového ihriska, oddychových pergol, mobiliáru ( lavičky, smetné koše,
hracie a fit prvky). Jednotlivé časti areálu je možné budovať nezávisle na sebe, čo je výhodné
spevu ... Máte pre Levičanov pripravené ďalšie novinky?
napríklad pri získavaní menších grantov. Máme tiež spracovaný projekt sadových a parkových
Už pred štyrmi rokmi sme si povedali, že naše mesto musí ožiť podujatiami, ktoré nielen
úprav areálu.
pritiahnu návštevníkov, ale dajú nám aj niečo viac, než je momentálny zážitok. A to sa myslím aj
v týchto podujatiach podarilo a chceme ich samozrejme rozvíjať aj ďalej. Výzvou pre nás by mal
Ako chcete podporovať rozvoj športu v meste? Ešte nedávno sa hovorilo o
byť projekt Levice - mesto kultúry. Len stručne, mesto môže získať podporu na tvorbu projektu
rekonštrukcii futbalového štadióna, tribúny, či výstavbe multifunkčnej haly. Do
kultúrneho mesta v prípravnej fáze 5 000 – 10 000 €, potom na celoročné aktivity dotáciu
týchto projektov však nakoniec mesto nešlo.
200 000 – 300 000 €. Naše mesto žije množstvom kultúrnych aktivít, preto už teraz avizujem, že
podrobnosti o programe zverejníme čoskoro. Budem veľmi rád, ak svojimi originálnymi nápadmi Nešli sme do toho nielen my, ale aj mnohé iné mestá, ktoré na začiatku prejavili záujem.
prispeje každý, komu záleží na kultúre v našom meste. Pokiaľ ide o novinky, pripravujeme Nepokračovali sme v tom jednoducho preto, že podmienky tak ako boli nastavené, neboli pre
ich, samozrejme privítame každý originálny nápad. A už len jedna poznámka. Podujatia som mesto výhodné. Športoviská si vyžadujú investície, budeme hľadať všetky dostupné zdroje na
ich prefinancovanie.
nerozbiehal sám, každé malo svoj tím a radi sme nimi robili radosť. Taká bola totiž odozva.
Na portáli odkazprestarostu.sk sú stovky podnetov upozorňujúcich na nedostatky
v meste. Teraz budú tieto podnety adresované Vám, ako novému primátorovi. Ako
budete tieto podnety riešiť?
Portál odkazprestarostu.sk považujem za veľmi dobrú spätnú väzbu i kontakt na riešenie
problémov, ktoré nám strpčujú život. S podnetmi sa budem zaoberať okamžite ako ich dostanem.
Súhrnne ich priebežné plnenie budem hodnotiť raz za dva týždne.

Taktiež je na mieste otázka budovania cyklotrás či už v rámci mesta, ale aj v okolí.
Ako by ste chceli riešiť túto problematiku?
Najskôr je asi vhodné uviesť rozdiel medzi cyklotrasou (funkčne určenou komunikáciou výlučne
pre nemotorovú dopravu) a cykloturistickou trasou (pre cykloturistov značený úsek existujúcich
komunikácii vrátane tých pre motorové vozidlá). Oblastná organizácia cestovného ruchu
Tekov pripravuje pre Nitriansky samosprávny kraj koncepciu značenia cykloturistických trás
v okrese Levice, ktoré nadväzujú na už zrealizované značenie na západe a východe nášho okresu.
Ide o prvý ucelený návrh takejto siete. Pripomienkovanie koncepcie bude na úrovni NSK
a cykloklubu Piešťany, ktorý má v gescii všetky cyklotrasy a cykloturistické trasy na Slovensku.
Termín spracovania 01/2019, koncept je v súčasnosti hotový na cca 80%.
Pokiaľ ide o cyklotrasy, máme spracovanú projektovú dokumentáciu na cyklotrasu, ktorá
bude tvoriť spojnicu medzi priemyselným parkom Géňa, sídliskom Rybníky, centrom
mesta a obchodnou zónou. O získanie dotácie sme sa už uchádzali vo výzve Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá bola zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy. Neboli sme úspešní, aktualizovanú žiadosť pri prvej príležitosti
podáme znovu.
Na záver by som rád uviedol, že pre financovanie väčšiny aktivít spomenutých v rozhovore
je možné získať granty a dotácie. Za veľký prínos považujem to, že k očakávaným výzvam už
máme hotové projektové dokumentácie. Sme podstatne lepšie pripravení.

Občanov podľa uvedených podnetov najviac trápi stav miestnych komunikácií,
osvetlenia, zelene... Ako chcete zlepšiť situáciu v uvedenej oblasti?
Mesto má vo svojej správe 76 km ciest a 98 km chodníkov. S prihliadnutím na hospodárenie mesta
sme vďaka úverovým zdrojom rekonštruovali cesty a v závere tohto a začiatkom budúceho roka
budeme aj frekventované chodníky. Okrem toho každoročne v rozpočte zastupiteľstvo schvaľuje
financie na bežnú údržbu. Situáciu máme detailne zmapovanú, komunikácie sú jednou z priorít.
Pre rekonštrukciu osvetlenia máme pripravenú projektovú dokumentáciu pre časti Cigánka,
Nová osada, mestské časti. Bezpečnosť sa určite zvýši i pripravovanou rekonštrukciou osvetlenia
na najfrekventovanejších prechodoch.
K zeleni trochu viac informácií. Využijeme moderné metódy i zaujímavé novinky, ktoré sa
objavili na Slovensku. Vytvoríme koncepčný dokument s interaktívnym výstupom všetkých
zelených plôch v meste s nadväznosťou na ďalšie prvky mestskej infraštruktúry. Okrem
systému a nastavenia potrieb pre mestskú zeleň sa tak vytvorí aj efektívny nástroj riadenia Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov pri plnení Vašich cieľov.
a kontroly stavu a činností pre jednotlivé plochy. V prípade tzv. dočasnej zelene ide o použitie
Ing. Adriana Macáková
takých kultivarov stromov, ktoré majú menšie rozmery, v prípade porúch inžinierskych sietí,
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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školstvo

S projektami sme úspešní

Otvorenie streetbalového ihriska
Podporu výchovno-vzdelávacej činnosti Základná
škola, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach posilňuje aj
projektovou činnosťou a rôznymi aktivitami. Od roku
2015 do roku 2017 škola realizovala projekt Erasmus+,
KA1 zameraný na implementáciu metódy CLIL do
prírodovedných a spoločensko-vedných projektov a v
rámci udržateľnosti sa dnes táto metóda, podporujúca
cudzie jazyky, realizuje už vo všetkých triedach. Od roku

2017 sa realizuje projekt zameraný na environmentálnu
výchovu, trvale udržateľný rozvoj a podporu cudzích
jazykov – Erasmus+, KA2 pod názvom „Mysli globálne,
konaj lokálne!“ s partnermi z Poľska, Grécka a Talianska,
ktorý škola aj koordinuje. Na podporu inklúzie a lepšieho
začlenenia žiakov s poruchami učenia a pozornosti sa
od roku 2018 realizuje národný projekt „Efektívnejšie
štúdium“. Škola je tiež partnerom v národnom projekte
zameranom na duálne vzdelávanie. Medzi významné
nadačné projekty patria v oblasti environmentálnej
výchovy projekty „Ekoalarm“ zameraný na separovanie
odpadov v triedach a projekt „Recyklohry“ zameraný
na separovanie elektroodpadu. Energetickú úsporu
škola realizuje vďaka výmene starých svietidiel za nové
– LED lampy v projekte „Svietime kvalitne a úsporne“.
Na podporu čitateľskej gramotnosti sa realizoval
projekt „Vstúp do sveta fantázie“ v ŠKD a projekt
„Školská knižnica - miesto na oddych a vzdelávanie“,
vďaka ktorému sme revitalizovali knižničný fond.
Školské ihrisko je obohatené o streetbalovú plochu
s využitím výzvy „Strecha pre Váš nápad“. Informatiku a
informatickú gramotnosť sme rozvíjali počas Európskeho
týždňa kódovania (codeweek) v rámci grantu Meet and
code v projekte Scratch futbal cup 2018. Medzi tradičné
– každoročné projekty patrí Babyfutbal a Babyvolejbal
v júni a Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý sa
uskutočnil 1. decembra 2018 v športovej hale.
PaedDr. Peter Varga, PhD.
ZŠ, Ul. Sv.Michala 42

Netradičná olympiáda
na ZŠ Vinohrady
Dňa 14. novembra 2018 sa konalo podujatie pod názvom
Crazy olympiáda, ktoré finančne podporil Nitriansky
samosprávny kraj. Malí športovci si zmerali sily v
disciplínach ako Yetiho stopy, Bludisko, Crazy lopta,
Človeče nehnevaj sa. Najväčší úspech mala disciplína
Lezenie na lezeckú stenu, ktorú zabezpečila firma Azad
z Bratislavy. Ocenení športovci a triedy získali diplomy a
sladkosti v podobe lízatkovej torty.
ZŠ Školská 14 Levice

Lampiónový sprievod

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila jedna zo školských
aktivít Materskej školy na Konopnej ulici - jubilejný
10. ročník lampiónového sprievodu. Pani riaditeľka,
pani učiteľky a deti s rodičmi sa sústredili podvečer pri
školskom areáli. Deti si priniesli svietiace lampióniky
i blikajúce balóniky. Niektorí boli oblečení za strašidlá
s maskami na tvári. Každá trieda dostala balónik so
svetielkom vo vnútri. Deti vyslovili svoje priania a za
pomoci pani učiteľky ich napísali na balóniky. Následne
všetci spolu putovali sídliskom Rybníky až k športovému
areálu na Mochovskej ulici v Leviciach. Celá akcia sa
niesla v duchu príjemnej atmosféry už po západe slnka.
Na záver boli balóniky so želaniami detí vypustené
„do vesmíru“.
Veríme, že detičkám sa ich priania čoskoro naplnia
a materská škola zrealizuje ešte veľa úspešných školských
podujatí.
Zuzana Hlásna Ďurianová
Členka výboru RZ

Škôlkari v Kalinčiakove si pripomenuli
vianočné tradície
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Dvojka

oslávila sedemdesiatku

Základná škola, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach oslávila v
októbri sedemdesiate výročie svojho vzniku.
História školy sa začala písať v septembri 1948 Výnosom
povereníctva školstva a osvety, kedy sa tri triedy gymnázia
zmenili na samostatnú strednú školu s úradným názvom
II. Stredná škola. V tom čase v škole študovalo 222 žiakov
pod vedením Štefana Pačesa. V školskom roku 1950/1951
sa stal riaditeľom Ján Mucha. V 60-tych rokoch má škola
už 500 žiakov. Život školy však narúšali priestorové
problémy a vyučovanie bolo rozdelené do viacerých
budov. V roku 1969 sa vyučovalo v montovaných
budovách na Tekovskej ulici. Významným rokom bol rok
1977, kedy sa škola sťahuje do novej budovy, v ktorej sídli
dodnes. Riaditeľom bol v tej dobe Karol Modrényi. Žiaci
sa umiestňujú na popredných miestach v predmetových
olympiádach, ale aj športových súťažiach. V roku 1982
školu už navštevuje 882 žiakov, zlepšuje sa materiálne
zabezpečenie školy a upevňuje sa učiteľský kolektív.
Od roku 1988 sa riaditeľom školy stáva PaedDr. Karol
Mladý. Škola naďalej napreduje a dosahuje výborné
výsledky. V školskom roku 1999/2000 sa riaditeľkou
školy stáva Mgr. Anna Palaťková, pod jej vedením
žiaci naďalej vynikajú v športe, recitačných súťažiach,
absolvujú náučné exkurzie, školy v prírode, lyžiarske a
plavecké výcviky, či navštevujú divadelné predstavenia.
Od školského roku 2009/2010 stojí na čele pani riaditeľka
PaedDr. Marta Botková. Škola pod jej taktovkou
poskytuje výučbu v triedach zameraných na futbal a
volejbal, realizuje projekt rodiny a školy – Babyfutbal
a Babyvolejbal. Výuka prírodovedných predmetov
prebieha formou praktických cvičení v novo vybavených
učebniach. Cudzie jazyky sa vyučujú už od 1. ročníka a
okrem anglického jazyka sa vyučuje aj nemecký jazyk.
Vo výučbe prírodovedných a spoločensko-vedných
predmetov sa využíva metóda CLIL. Environmentálna
výchova sa vyučuje ako samostatný predmet. Všetky
triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, počítačmi
a dataprojektormi. Pedagógovia využívajú inovatívne
a aktivizujúce metódy. V školskom roku 2017/2018
sa otvorila tabletová učebňa. Informatika sa vyučuje v
dvoch moderných učebniach, kde žiaci okrem práce v
kancelárskych, grafických či multimediálnych softvéroch
programujú v rôznych programovacích jazykoch ako
Scratch, Baltie, Micro:bit a Python. Žiacku školskú radu
vedie Patrik Šabík. V škole sa realizujú medzinárodné
projekty ako Erasmus+, národné, ale aj nadačné projekty
zamerané na čitateľskú gramotnosť, cudzie jazyky,
programovanie, environmentálnu výchovu, inklúziu a
šport. V súčasnosti má škola 69 zamestnancov, 21 tried,
7 oddelení školského klubu detí a školskú jedáleň.

V minulosti boli v zimnom období, obzvlášť pred
Vianocami plné tradičných činností. Aké to bolo si aj
tento rok vyskúšali deti z Materskej školy v Kalinčiakove.
Spolu s pani učiteľkami liali olovo a tak veštili, čo ich čaká.
Mali aj páračky - drobnými prštekami aj reálne párali
perie a pritom spomínali rôzne príhody. Nezabúdajú
však ani na koledy a usilovne si pripravujú vianočný
program na posedenie s dôchodcami. Je krásne vymeniť
už v útlom veku uponáhlané obdobie za pripomenutie si
starých zvykov.

V posledné októbrové dni si tak žiaci aj zamestnanci
pripomenuli toto významné výročie. Program plný
spevu, tanca, hudby a divadla si pripravili súčasní žiaci
aj bývalí absolventi. Pozvanie prijalo takmer 40 bývalých
zamestnancov, primátor mesta Levice, zástupcovia
odboru školstva, Rady školy a mnohí ďalší. Myslíme
si, že spomínanie na všetko pekné, čo nás stretlo počas
tých 70 rokov hlavne v oblasti vzdelávania a výchovy,
je dôležitým momentom a môžeme konštatovať, že
„dvojka“ si svoje poslanie vzdelávania a výchovy už
70 rokov zodpovedne plní.

Mariana Brunclíková, Viera Mészárosová
MŠ Kalinčiakovo

PaedDr. Peter Varga, PhD.
ZŠ, UL.Sv.Michala 42
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Rôzne

Umením

pomohli rodinám v núdzi

Mikuláš s deťmi

rozsvietili stromček v Kalinčiakove
Neklamný dôkaz o blížiacich sa Vianočných sviatkoch
sú aj vianočné stromy v mestách a obciach. Ten
v Kalinčiakove je však zázračný! Svojimi kúzlami ho
1. decembra rozsvietil Mikuláš aj s detičkami. Čertovi
sa to prekaziť nepodarilo. Z dobre vykonanej práce
a nádherného stromčeku sa všetci tešili. Keďže vonku
bola poriadna zima, v spoločnom sprievode sa všetci
presunuli do vianočne vyzdobeného kaštieľa. Tu zábava
pokračovala, detičky s radosťou tancovali, súťažili
a zabávali sa. Mikuláš s čertom si detičky pozvali k sebe
a porozprávali sa, ako sa im darilo poslúchať, čo pekné
vedia zaspievať, zarecitovať. A aký by to bol Mikuláš,
keby detičky neboli aj odmenené balíčkom sladkostí!?
Na záver už tradične táto milá slávnosť končila
„konfetovou guľovačkou“.
Ing. Elena Krajkovičová
Komisia MČ Kalinčiakovo

Výzva na spoluprácu pri
objasnení trestnej činnosti

Mestská polícia Levice týmto vyzýva občanov mesta k
spolupráci pri objasnení majetkovej trestnej činnosti, ktorej
sa v dňoch 11.11.2018 a 23.11.2018 v nočných hodinách
dopustil zatiaľ neznámy páchateľ. Tento v uvedených
dňoch úmyselne podpálil veľkokapacitné smetné nádoby
na sídlisku Vinohrady na Palárikovej a Severnej ulici,
a tým spôsobil mestu Levice škodu na majetku. Preto
sa obraciame na občanov nášho mesta, ktorí by vedeli
poskytnúť akékoľvek informácie o neznámom páchateľovi,
aby tak urobili osobne na Mestskej polícii v Leviciach
alebo telefonicky na tiesňovú linku 159. Taktiež žiadame
občanov, ktorí by spozorovali podozrivú osobu alebo
osoby, ktoré sa v nočných hodinách pohybujú v blízkosti
stojiska smetných nádob, aby takúto skutočnosť oznámili
na tiesňovú linku mestskej polície na tel. číslo 159. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí v krátkej dobe zistiť
totožnosť neznámeho páchateľa alebo ho prichytiť priamo
pri čine.
Bc. Miloš Adámik
ref. preventívno-výchovných činností, MsP Levice

Registrácia chovu ošípaných
Z dôvodu zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
na našom území upozorňujeme chovateľov na povinnosť
registrácie chovu ošípaných, ktoré držia pre vlastnú
spotrebu. Registrovať je potrebné chov už od jedného
kusa ošípanej. Nepriznanie chovaných ošípaných
je sankcionované v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

V nedeľu 9. decembra 2018 sa v priestoroch Synagógy
v Leviciach uskutočnil už 12. ročník benefičnej aukcie
obrazov pod názvom Art for help. Ako aj názov hovorí
– umením pomáhať – cieľom aukcie umeleckých diel je
získať finančné prostriedky, ktoré sú následne rozdelené
sociálne odkázaným jednotlivcom či rodinám, ale aj
občianskym združeniam venujúcim sa pomoci takýmto
občanom. Každoročne pred Vianocami takto potešíme
desiatky ľudí v hmotnej núdzi z Levíc a okolia.
Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, keď
svoje obrazy do aukcie venoval zakladateľ myšlienky
p. Jozef Kanyuk. Záujem o aukciu každoročne stúpa
či už zo strany umelcov, ale aj zo strany licitujúcej
verejnosti. Za predchádzajúce roky bolo na benefičnej
aukcii vydražených vyše 400 umeleckých diel, čím bolo
pre sociálne odkázaných občanov rozdelených vyše
30 tisíc Eur. Tento rok k tejto krásne sume pribudlo
ďalších úžasných 5 100 Eur.
Svoje diela do aukcie venovalo tento rok 46 umelcov,
profesionálnych aj amatérskych, z ktorých mnohí
vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Najmladšia umelkyňa, ktorá tento rok
venovala svoj obraz Divé maky, je 11-ročná Vaneska,
žiačka Spojenej školy internátnej v Leviciach. Svoje

obrazy do aukcie každoročne venuje aj zakladateľ
myšlienky benefičnej aukcie p. Jozef Kanyuk, ktorý do
aukcie za 12 rokov venoval už vyše sto svojich obrazov.
Umelecké diela venované do aukcie boli predstavené
týždeň pred konaním aukcie na vernisáži a počas celého
týždňa si ich záujemcovia mohli pozrieť. Sú to všetko
krásne originálne diela, ktoré ozdobia každý interiér.
Dražba je určená pre širokú verejnosť, takže získať
pekné umelecké dielo a zároveň pomôcť môže každý.
Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie podporujú a sme
radi, že sa toto benefičné podujatie teší stále väčšiemu
záujmu občanov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Informácie

o ďalších pamiatkach na QR kódoch
V záujme rozvoja cestovného ruchu v Leviciach
mestský úrad aj v tomto roku pokračoval v inštalovaní
nálepiek s QR kódmi na významné kultúrne pamiatky
a zaujímavosti, ktoré prinesú cez internet v mobile oveľa
viac informácií o konkrétnej pamiatke. V roku 2017
boli vyrobené QR kódy s informáciami o pamiatkach
a zaujímavostiach v meste ako hrad, budova radnice,
kostol sv. Michala, Námestie hrdinov, mlyn, Shoellerov
park a v tomto roku sme pridali aj zaujímavosti
o mestských častiach a blízkom okolí mesta. Návštevníci
sa tak dozvedia viac o románskom kostolíku a kaštieli v
Kalinčiakove, o kúpalisku Margita-Ilona, o mestskej časti
Horša, pamätníku na vrchu Vápnik, ale tiež o Kalvárii,
Krížnom vrchu či levických chovných rybníkoch. Vďaka
tomuto systému sa prehliadka mesta stane atraktívnejšou
a zaujímavejšou nielen pre turistov, ale aj pre Levičanov,

Čipovanie psov po novom
Majitelia psov majú od 1. septembra nové povinnosti
vyplývajúce z novely zákona o veterinárnej starostlivosti.
Novela napríklad zavádza povinné čipovanie psov.
Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018
ho musí označiť mikročipom najneskôr do 31. októbra
2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého
chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým
označiť čipom. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri
2018, je nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa,
najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí musia
psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra
spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude
platiť maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi
zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať
žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu
hrozí pokuta až 20-tisíc Eur. Pri zmene majiteľa musí
pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do
Tlačivo k registrácii chovu hospodárskych zvierat
je možné si prevziať v kancelárii prvého kontaktu
Mestského úradu v Leviciach alebo v Plemenárskych
službách, a.s., so sídlom Ul. F. Hečku 45, 934 01 Levice
v pondelok od 7:00 – 14:30 hod. u p. Margity Balážovej.
Vyplnené tlačivo je potrebné zaniesť na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu Levice, so sídlom
Ul. M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice pre potvrdenie
chovu. Po vykonaní obhliadky a potvrdení chovu bude
držiteľovi chovu pridelené registračné číslo a následne

ktorí na prechádzke môžu zistiť niečo viac o svojom meste.
QR kódy sú umiestnené na nálepkách na budovách,
informačnej vitríne či informačnej tabuli v blízkosti
pamiatky. QR kód stačí nasnímať mobilným telefónom
s pripojením na internet a za okamih si návštevník môže
vybrať z viacerých možností, ako sa dozvedieť viac
informácií o objekte, pri ktorom sa práve nachádza.
Môže si pustiť krátke infovideo, pozrieť si fotky, prečítať
stručný textový výklad alebo vypočuť hlasovú nahrávku.
Informácie sú poskytované v slovenskom a v anglickom
jazyku. Prechádzku históriou mesta a mestských častí
tak zvládne každý aj bez sprievodcu. Nové QR kódy
boli realizované vďaka finančnej podpore Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.
Cieľom tejto novely zákona je, že povinným čipovaním
psov sa dosiahne do niekoľkých rokov stav, keď
nebudú preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo
vracať majiteľom. Vďaka povinnej identifikácii psov
a ich majiteľov zákon zasiahne aj proti nelegálnym
množiteľom psov.
Bc. Miloš Adámik
ref. preventívno-výchovných činností, MsP Levice

bude vykonaná registrácia farmy v Centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat v Žiline.
Pre zabezpečenie zabránenia šírenia afrického moru
ošípaných žiadame všetkých chovateľov na území
mesta a mestských častí Levíc o nahlásenie chovu
(registrovaných aj neregistrovaných) na Mestskom
úrade v Leviciach v kancelárii prvého kontaktu na
prízemí.
Ing. Darina Tóthová
referát životného prostredia, MsÚ Levice
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OTVÁRACIE HODINY ŠPORTOVÝCH
ZARIADENÍ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
KRYTÁ PLAVÁREŇ
Sobota

22.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Nedeľa

23.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Pondelok

24.12.2018

Zatvorené

Utorok

25.12.2018

Zatvorené

Streda

26.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Štvrtok

27.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Piatok

28.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Sobota

29.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Nedeľa

30.12.2018

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Pondelok

31.12.2018

Zatvorené

Utorok

01.01.2019

Zatvorené

Streda

02.01.2019

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Štvrtok

03.01.2019

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Piatok

04.01.2019

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Sobota

05.01.2019

9,00 – 12,00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Nedeľa

06.01.2019

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Regeneračno-relaxačné zariadenie
Sobota

22.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Nedeľa

23.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Pondelok

24.12.2018

Zatvorené

Utorok

25.12.2018

Zatvorené

Streda

26.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Štvrtok

27.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Piatok

28.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Sobota

29.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Nedeľa

30.12.2018

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Silvester a zábavná
pyrotechnika

Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového sú oslavy, ktoré sú spojené aj s ohňostrojom
a zábavnou pyrotechnikou. Viac ako polovica požiarov počas Silvestra a Nového
roku vznikne ako dôsledok ľudskej neopatrnosti a nezodpovednosti pri manipulácii
Pondelok
31.12.2018
Zatvorené
a používaní zábavnej pyrotechniky. V drvivej väčšine si občania neuvedomujú, že
svojim nezodpovedným konaním môžu ľahko zapríčiniť požiare balkónov, susedných
Utorok
01.01.2019
Zatvorené
bytov, zaparkovaných vozidiel, kontajnerov alebo požiare v prírodnom prostredí,
ktoré si vyžadujú profesionálny zásah hasičov. Netreba však zabúdať, že pyrotechnika
Streda
02.01.2019
10:00 – 12:00 hod.
13:00 – 20:45 hod.
môže byť pri nesprávnom používaní nebezpečným alebo až smrtiacim nástrojom.
Štvrtok
03.01.2019
10:00 – 12:00 hod.
13:00 – 20:45 hod.
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 141 (VZN) o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Levice a v jeho mestských častiach je zakázané používať
Piatok
04.01.2019
10:00 – 12:00 hod.
13:00 – 20:45 hod.
pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 počas roka.
Sobota
05.01.2019
10:00 – 12:00 hod.
13:00 – 20:45 hod.
Výnimka, kedy obyvatelia Levíc môžu použiť pyrotechnické výrobky, je od 18:00 hod.
31. decembra do 02:00 hod. 1. januára nasledujúceho roka.
Nedeľa
06.01.2019
10:00 – 12:00 hod.
13:00 – 20:45 hod.
V zmysle uvedeného VZN je celoročný zákaz používania pyrotechnických výrobkov vo
vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, škôl a školských zariadení,
domov dôchodcov, kostolov, športových zariadení, útulkov zvierat, autobusovej
Zimný štadión
a železničnej stanice. Toto VZN bolo prijaté z dôvodu zachovania verejného poriadku
Verejné korčuľovanie
a zabezpečenia, čo možno najvyššej miery ochrany majetku a ochrany zdravia a života
osôb.
Pondelok
24.12.2018
Zatvorené
Vážení občania, majte na pamäti, že pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky,
Utorok
25.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
vznikajú rozžeravené fragmenty, ktoré sú potencionálnym zdrojom požiaru.
Dodržiavaním zásad pri používaní pyrotechnických výrobkov sa vyhnete mnohým
Streda
26.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
problémom, ktoré zvlášť počas osláv Nového roka si nepraje mať nikto z nás. A preto
by sa mali rešpektovať isté opatrenia:
Štvrtok
27.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
• nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,
Piatok
28.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
• nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,
• opätovne zapaľovať zábavnú pyrotechniku v prípade, že nevybuchla,
Sobota
29.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
• v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné ju poliať
dostatočným množstvom vody,
Nedeľa
30.12.2018
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
• zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol
Pondelok
31.12.2018
Zatvorené
vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,
• neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.
Informácia o otváracích hodinách vyhradených pre verejné korčuľovanie od • zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami.
1. 1. 2019 bude zverejnená na pokladni zimného štadióna a na stránke www.
Mgr. Jana Ďurišová
sszlevice.sk.
technik PO, MsÚ Levice
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