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Ročník XVII / č. 1 - február 2019, nepredajné

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Prezidentské voľby 16.marca 2019

Obedy v školách zadarmo

Na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
prerokovali poslanci vyše 60 bodov programu, medzi
ktorými schválili dotácie športovým klubom, či zmeny
v územnom pláne.
Viac na str. 2

Už o pár dní sa opäť otvoria volebné miestnosti,
aby si občania mohli vybrať nového prezidenta
republiky. Prinášame Vám všetky potrebné informácie
o kandidátoch a o priebehu volieb.
Viac na str. 3

Rodičia predškolákov v materských školách od
januára za obedy neplatia. V školách budú mať obedy
zadarmo až od septembra. Aké sú však povinnosti
rodičov, aby za stravu nemuseli zaplatiť?
Viac na str. 6

Dotácie na pomoc rómskej komunite

Projekty vo výške vyše 200 tisíc Eur realizuje v súčasnosti mesto s cieľom celkového zlepšenia životných podmienok marginalizovanej
rómskej komunity predovšetkým z lokality Ladislavov dvor a Koháryho ulice. Prínosom by mala byť integrácia rómskych obyvateľov
do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života, ale aj zlepšenie životného prostredia odstránením divokých skládok. Na titulnej
fotke výstavba komunitného centra v lokalite Ladislavov dvor.

Viac na str. 5
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SAMOSPRÁVA

Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 21.2.2019
Schválili Zmeny a doplnky územného plánu mesta
Levice č. 17
Predmetom schválenej zmeny a doplnku sú:
• Rozšírenie územia vyššej občianskej vybavenosti v nadväznosti na areál Merkury
Market na Koháryho ulici, ktoré je v súčasnosti určené na poľnohospodárske
využitie.
• Zaradenie komunikácie Kalinčiakovo - Margita do verejnoprospešných stavieb.
• Zakreslenie hraníc „centra“ a „centrálnej mestskej zóny“ do grafickej časti územného
plánu, definovanie zásad funkčného využitia a priestorového usporiadania.
• Zaradenie komunikácie Tatranská – Stará Družstevnícka – Hlboká ulica
do verejnoprospešných stavieb.
• Zakreslenie plynofikácie – stavu z roku 2018 do územnoplánovacej dokumentácie.
• Návrh regulácie funkčného využitia plôch podľa vyhlášky 55/2001 Z.z. § 12
na určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok.
Lokalita, ktorá bola navrhovaná na zmenu, avšak zo zmien a doplnkov k územnému
plánu mesta č.17 sa vypúšťa, je Lokalita „b“ - IBV Bátovská – Družstevnícka
ulica – II. Etapa z dôvodu, že pre túto lokalitu nebol udelený súhlas OÚ Nitra, odboru
opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva, k možnému budúcemu použitiu
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.
Zároveň bol schválený Dodatok č.12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice
Z rokovania mestského zastupiteľstva č.78 o záväzných častiach územného plánu mesta Levice.

Športovým klubom dospelých rozdelili 70 tisíc Eur
Na základe podaných žiadostí, ktoré prerokovala Komisia MsZ športu dňa
4.2.2019, boli na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené návrhy na
poskytnutie dotácií pre žiadateľov o dotáciu z oblasti registrovaných športových
klubov dospelých podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č.73
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice. Komisia športu po dôkladnom
zvážení prerozdelila dotáciu v športe pre dospelých vo výške 70 000 Eur na základe
informácií uvedených v dotazníku, ktorý bol zaslaný všetkým záujemcom o dotáciu
v oblasti športu. Podľa informácií predsedníčky komisie športu Márie Kuriačkovej
nebola udelená dotácia v tejto kategórii jednému klubu z dôvodu, že mali podaných
viacej žiadostí aj na dotácie z iných komisií. Účelovo viazané prostriedky boli rozdelené
nasledovne:
Požadované
prostriedky (v Eur)

Schválená dotácia
(v Eur)

8 500

855

ŠK Atóm Levice

15 000

6 155

Karate klub Goju – Ryu Levice

11 500

3 055

BOX CLUB Levice

3 400

215

Futsal team Levice

14 700

5 000

ŠK Aquasport Levice

30 200

5 000

3 000

1 055

41 000

12 200

Názov subjektu
Judo Klub Levice Slovensko

Kickboxing Levice
HK Levice
OZ TŠ Unlimited Levice

4 385

0

FK Slovan Levice

33 000

12 200

Basketbalový klub Levický Patriot

45 000

21 200

3 000

955

10 000

3 055

3 500

400

226 185

70 000

Škola boxu Levice
Tenisový klub Levice
FK 1. FC Kalinčiakovo 2000
SPOLU:

Schválili predloženie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
V súvislosti s predkladanými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok poslanci
schválili predloženie týchto žiadostí a zároveň spolufinancovanie projektov zo strany
mesta. Ide o nasledovné projekty:
• „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice“ v rámci výzvy
vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a zabezpečenie
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške
29 795,63 Eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 595 912,67 Eur.
• „Detské ihrisko zamerané na rozvoj pohybových aktivít najmenších detí“ v rámci
výzvy na Podporu rozvoja športu na rok 2019 a zabezpečenie financovania projektu
najmenej vo výške 5 % zo sumy projektu.
• „Viacúčelové ihrisko v meste Levice“ v rámci výzvy na Podporu rozvoja športu
na rok 2019 a zabezpečenie financovania projektu najmenej vo výške 5 % zo sumy
projektu.
• „Oprava sociálnych zariadení v detských šatniach KP“ v rámci výzvy na Podporu
rozvoja športu na rok 2019 a zabezpečenie financovania projektu najmenej vo výške
5 % zo sumy projektu.
• „Zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia“ v rámci výzvy na
Podporu rozvoja športu na rok 2019 a zabezpečenie financovania projektu najmenej
vo výške 5 % zo sumy projektu.
V rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva bol prizvaný aj riaditeľ Nemocnice
Levice, s.r.o MUDr. Anton Hanušín, MPH, ktorý prítomných informoval o aktuálnej
situácii v nemocnici a o zámeroch nového vedenia nemocnice. Cieľom nového
projektu je prinavrátiť dobré meno nemocnice a dôveru pacientov, pritiahnuť
nových pacientov aj z iných regiónov a zároveň získať nových kvalitných lekárov.
V tomto roku plánujú investovať 2,5 mil. Eur do rekonštrukcií lôžkových oddelení,
budovania nadštandardných izieb na internom oddelení a gynekológii a zabezpečenia
nových prístrojov. Okrem toho sa pripravuje kompletná rekonštrukcia urgentného
príjmu. Na základe otázok poslancov sa riešila otázka ambulantnej pohotovostnej
služby, rozšírenia interného oddelenia či zvýšenie odberných dní na Hematologickotransfúznom oddelení.
Všetky materiály z rokovania nájdete na www.levice.sk v časti zasadnutia MsZ.
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať dňa 25.4.2019.

Čistenie po zimnej údržbe
Oznamujeme verejnosti, že Mesto Levice začne čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
a ostatných verejných priestranstiev po zimnej údržbe v 10. týždni (od 4.3.2019).
Čistenie sa bude vykonávať strojným alebo ručným spôsobom podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený
na webovej stránke mesta www.levice.sk.
Žiadame vodičov motorových vozidiel, aby sledovali postup čistenia vo svojej lokalite a preparkovaním
motorového vozidla počas dňa umožnili prístup čistiacej technike a pracovníkom firmy na dočistenie parkovísk
od zimného posypu.
Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

samospráva
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Voľby prezidenta SR 2019
Vyhlásenie volieb
Predseda Národnej rady
Slovenskej
republiky
rozhodnutím č. 8/2019 o vyhlásení volieb prezidenta
Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy
Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods.1
zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásil voľby
prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania
na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej
republiky na sobotu 30. marca 2019.
V meste Levice sa voľby prezidenta Slovenskej
republiky vykonajú v sobotu 16. marca 2019 v
čase od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny a ak ani jeden
z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky konať v sobotu,
30. marca 2019, taktiež v čase od 7:00 hodiny do 22:00
hodiny.
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky :
1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. E d u a r d C H M E L Á R , d o c . M g r . , P h D . , 4 7 r . ,
vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda
politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista,
Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda
Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. B o h u m i l a T A U C H M A N N O V Á , I n g . , 6 0 r . ,
podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný
analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský
pedagóg, Bratislava

Právo voliť a byť volený

preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň
konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý
volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta
Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť
zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
• osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé
kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
• v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 11. 3. 2019),
• elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu
bola
doručená
obci
najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú)
adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá
webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť
musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo, š
• tátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí
hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého
pobytu).
• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr v posledný deň predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb
najneskôr 29. 3. 2019).Žiadosť musí obsahovať tieto
údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého
pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti
uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne
osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť
aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho
trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania
volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu
s občianskym preukazom.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov
ochrany verejného zdravia.
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený
občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň
volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak Priebeh volieb
odsúdenie nebolo zahladené,
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na
Vydanie hlasovacieho preukazu
jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok
obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky

obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil
sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti,
preukáže svoju totožnosť predložením slovenského
cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej
komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do
zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom
cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom
pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom
okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové
číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj
hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného
kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel
kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený
hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne
do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá
za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne
upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať
alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť
okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto
osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.
Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu
volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na
jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej
volebnej komisie.Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací
lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta
33 Eur.
Voľby prezidenta SR sa v meste Levice budú konať
v 47 volebných okrskoch. Primátor mesta RNDr. Ján
Krtík poveril za mesto Levice JUDr. Elenu Kuštekovú,
vedúcu organizačno – právneho oddelenia MsÚ,
v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy,
ako aj plnením úloh spojených s organizačno-technickým
zabezpečením volieb prezidenta SR, ktorá v prípade
nejasností podá bližšie informácie osobne na Mestskom
úrade v Leviciach, prvé poschodie č. dverí 40, telefonicky
na telefónnom čísle 036/6350 252 alebo prostredníctvom
e-mailu: oop@levice.sk. Informácie k voľbám prezidenta
SR sú zverejnené na internetovej stránke mesta Levice
www.levice.sk.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno právneho oddelenia, MsÚ Levice
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Podané žiadosti o granty v roku 2018
Mesto Levice podalo v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 celkovo 25 projektov,
Zrušené žiadosti z dôvodu výkonu rozhodnutia:
z toho bolo 7 úspešných, 10 neúspešných, 5 projektov zrušených z dôvodu výkonu
• Informačná kampaň zameraná na nutnosť triedenia odpadu a propagáciu
rozhodnutia a 3 sa ešte posudzujú.
dobrovoľného separovania odpadu (Ministerstvo životného prostredia SR – OP
Kvalita životného prostredia)
Schválené projekty a zámery:
• Telocvične – Zateplenie strechy telocvične – ZŠ Gyulu Juhásza s VJM Levice
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
• Súčasná doba potrebuje nový štadión (Slovenský zväz ľadového hokeja)
• Pomoc pri vysporiadaní pozemkov pod rómskymi obydliami (Ministerstvo vnútra • Telocvične – Zateplenie strechy telocvične a rekonštrukcia osvetlenia cvičebného
priestoru – ZŠ Školská 14, Levice (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
SR – OP Ľudské zdroje)
•
Telocvične – Oprava sociálnych zariadení – ZŠ, Saratovská 43, Levice (Ministerstvo
• Nákup elektromobilu pre Mestskú políciu v Leviciach (Environmentálny fond)
školstva, vedy, výskumu a športu SR)
• Spotrebiteľský prieskum marketingu potravín určených pre deti v médiách (RTVS)
a v obchodnej sieti COOP Jednota potraviny Levice očami žiakov ZŠ, Pri Podlužianke • Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia (Ministerstvo životného
prostredia SR – OP Kvalita životného prostredia)
6 v Leviciach - II. Etapa (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
• Medzinárodný festival zborového spevu Levice (Medzinárodný Vyšehradský fond)
• Národný projekt podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK - MŠ,
Posudzované projekty:
Hviezdoslavova 20, Levice (Ministerstvo vnútra SR – OP Ľudské zdroje)
• Nákup športovej výbavy pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času • Show Cloth (Nitriansky samosprávny kraj)
• Športové podujatia v meste Levice (Nitriansky samosprávny kraj)
v Leviciach (Úrad vlády SR)
• Spoznajme Horšiansku dolinu (Nitriansky samosprávny kraj)

Neschválené projekty:
• Výstavba multifunkčného ihriska (Slovenský futbalový zväz)
• Levice, Mestský majer – odstránenie statickej poruchy garáže (Ministerstvo financií
SR)
• Viacúčelové ihrisko v meste Levice (Úrad vlády SR)
• Detské ihrisko zamerané na rozvoj pohybových aktivít najmenších detí,
Ul. Mochovská (Úrad vlády SR)
• Umelecko-remeselná obnova fasády MsÚ Levice (Ministerstvo kultúry SR)
• Osvetlenie priechodu pre chodcov v meste Levice (Ministerstvo vnútra SR)
• Zlepšenie tepelno-technických vlastností Základnej školy pavilónu F a G - ZŠ,
Saratovská 85, Levice (Environmentálny fond)
• Čo skrývajú Levice – Show Cloth (Nadácia ZSE)
• Čo skrývajú Levice - Show Cloth (Raiffeisen bank - Gesto pre mesto)
• Historická promenáda (Nadácia EKOPOLIS – Zelené oázy)
• Historická promenáda (Nadácia VÚB)
• Krása a čaro Tekovského kroja (COOP Jednota)
• Relax v Krížnovŕšských viniciach (COOP Jednota)
• Relax a odpočinok v Horšianskej doline (COOP Jednota)

REALIZÁCIA PROJEKTOV V ROKU 2018-2019
(podané ešte v roku 2016-2017)
Bezpečné mesto - rozšírenie kamerového systému pre rok 2017 (Ministerstvo vnútra SR)
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20
v Leviciach (Ministerstvo životného prostredia SR – OP Kvalita životného prostredia)
Komunitné centrum Levice – Ladislavov dvor (Ministerstvo vnútra SR- OP Ľudské
zdroje)
Terénna sociálna práca v meste Levice (Ministerstvo vnútra SR – OP Ľudské zdroje
Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia nelegálnych skládok
v meste Levice (Ministerstvo vnútra SR – OP Ľudské zdroje)
Together we are EU (Európa pre občanov 2014-2020)
Zateplenie strechy telocvične a rekonštrukcia osvetlenia cvičebného priestoru – ZŠ,
Saratovská 85, Levice (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Medzinárodný festival zborového spevu Levice (Nitriansky samosprávny kraj)
Mestské športové podujatia (Nitriansky samosprávny kraj)
Putovanie po levických pamiatkach s QR sprievodcami (Nitriansky samosprávny kraj)
Mgr. Miroslava Bandová, Ing. Dana Kišová
projektové manažérky, MsÚ Levice

Projekt: „Bezpečné mesto – rozšírenie
kamerového systému 2017“

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Mesto získalo dotáciu v oblasti prevencie kriminality
z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky – Okresný úrad Nitra z programu
0D60701.33096 podľa zákona č. 357/2016 Z.z. o štátnom
rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z.z.
a podľa Rozhodnutia č.2 zo zasadnutia Komisie
zo dňa 06. 12. 2017 na financovanie výdavkov
projektu v oblasti prevencie kriminality „Bezpečné
mesto – rozšírenie kamerového systému 2017“
v sume 10 000 Eur. Mesto zabezpečilo financovanie
projektu z vlastných zdrojov vo výške 12 840 Eur.
Firma úspešná v procese verejného obstarávania
v rámci získanej dotácie zabezpečila nákup, montáž,
uvedenie do prevádzky kamier a zaškolenie
pracovníkov
mestského
kamerového
systému.
PTZ IP kamera - Nám. E. M. Šoltésovej
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie
výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti
a tým prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti
a spokojnosti občanov a návštevníkov mesta
Levice. Špecifickým cieľom projektu je vybudovať
na prístupových cestách na sídliskách Rybníky V.
(križovatka Ul. Ku Bratke a Vajanského ul.) a Vinohrady
(Hlboká ulica a križovatka Hlboká ul. a Družstevnícka
ul.) monitorovací kamerový systém s inštaláciou kamier
na troch prístupových bodoch, ktoré budú monitorovať
vstupy a výstupy osôb ( chodcov, cyklistov, vodičov
motorových vozidiel ). Ďalej na Nám. E. M. Šoltésovej
inštalovať kameru monitorujúcu verejné priestranstvá
a priľahlé ulice ( Bernolákova ul., Nám. E. M. Šoltésovej,
Ul. Čsl. armády a Mlynská ul. ).
Ing. Dana Kišová
Statická kamera – Križovatka Hlboká ul. a
Družstevnícka ul.
Projektový manažér, MsÚ Levice

Statická kamera – Hlboká ul.

Statická kamera – Križovatka Ul. Ku Bratke a
Vajanského ul.
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Projekty zamerané na pomoc

marginalizovanej rómskej komunite - ich realizácia a ciele

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“
Komunitné centrum Levice – Ladislavov dvor:
Schválená suma nenávratného finančného príspevku: 216 340, 20 Eur ( Cena diela,
ktorá vzišla z realizovaného verejného obstarávania 176 993,00 Eur)
Začiatok stavebných prác: 4/2018, ukončenie 5/2019
Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra, ktorého stavba
v súčasnosti prebieha, pričom začiatkom marca prebehne verejné obstarávanie
na výber dodávateľa vnútorného vybavenia komunitného centra.
Komunitné centrum bude vybudované pre jednotlivcov a rodiny odkázané na
pomoc v hmotnej núdzi, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú
pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu či získania sociálnych zručností. V rámci
projektu bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej
a komunitnej práce zameranej na aktivizáciu jednotlivcov ako aj celej komunity
k riešeniu ich problémov.
Bude vybavené dvomi klubovými miestnosťami, kde sa plánuje výchovná,
vzdelávacia, aktivizačná a tvorivá činnosť, práca s internetom, spoločenské podujatia.
Je tu vyčlenený priestor pre komunitných pracovníkov, pre individuálne konzultácie,
pre praktické tréningy varenia. Okrem týchto miestností sú navrhnuté hygienické
priestory oddelene pre mužov a ženy, s možnosťou osobnej hygieny, ďalej skladový
priestor a kotolňa.
Prínosom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK)
do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života a celkové zlepšenie životných
podmienok tejto skupiny obyvateľstva

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia
nelegálnych skládok v meste Levice:
Schválená suma nenávratného finančného príspevku: 58 148,70 Eur
Začiatok projektu: 09/2018
Predpokladané ukončenie projektu: 03/2019
Hlavnou aktivitou projektu je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu
v lokalitách mesta osídlených početnou marginalizovanou rómskou komunitou.
Prvou lokalitou je časť Ladislavov dvor, kde sa nelegálne skládky odpadov tvoria
niekoľko rokov aj po opakovanom odstraňovaní, upozorňovaní a snahe zlepšiť
situáciu v danej oblasti. V rámci projektu sa odstránia dve najväčšie skládky
odpadov, ktoré tvorí zmesový komunálny odpad. Rozsah skládok je cca 480 ton.

Levická televízia
aj u Vás doma
Vážení obyvatelia,
v záujme zvýšenia informovanosti o spoločenských,
kultúrnych a športových podujatiach Vám dávame do
pozornosti možnosť sledovať Levickú televíziu a iné TV
programy na DVB-T bez mesačných poplatkov.
Špecializovaná firma Vám zrekonštruuje Vašu
STA - Spoločnú Televíznu Anténu na Vašom panelovom
dome (činžiaku, bytovke). Na rekonštrukciu STA Vám
vybaví dotáciu pre bytové spoločenstvo od spoločnosti
TOWERCOM, a. s. Bratislava. Výška dotácie je 100 %
z celkovej ceny na rekonštrukciu STA pre váš panelový
dom. Touto rekonštrukciou budete mať možnosť
sledovať nasledovné programy bez mesačných
poplatkov:
• Bezplatné slovenské programy: STV1 HD, STV2 HD,
JOJ, WAU, JOJ Plus, TA 3, Šláger, TV 8, TV Lux, TV
Noe, Infokanál Plustelka, Levická TV
• Bezplatné maďarské programy: M1 HD, M2 HD,
M4 Sport HD, M5, Duna HD, TV 2, RTL Klub HD,
Izaura TV
Bližšie informácie o tejto ponuke získate na telefónnom
čísle 0907 727 886, 0903 586 677
alebo na redakcia@levickatelevizia.sk
Ľubica Lukáčová
konateľka Levickej televíznej spoločnosti

***********************
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Druhou lokalitou je Ul. Koháryho. Čierna skládka sa nachádza za záhradami rodinných
domov, ktoré sú obývané marginalizovanou rómskou komunitou. Skládka je tvorená
zmesovým komunálnym odpadom, ktorý sa hromadil niekoľko rokov, pričom jej
rozsah je cca 120 ton.
V súčasnosti sa už v rámci projektu obstarali štyri veľkokapacitné kontajnery. Budú
umiestnené na novovybudovaných stojiskách, ktoré sú tiež súčasťou projektu
a ktorých výstavba sa začne po zlepšení klimatických podmienok. Parcely, na ktorých
sa uvažuje s výstavbou stojísk, sa nachádzajú v areáli sociálno-bytovej výstavby v časti
Ladislavov dvor.
Prínosom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania a vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu.

Národný projekt
,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
Hlavným cieľom národného projektu je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín
riešením ich problémov. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa v meste
aktívne venujú klientom so zámerom zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a pomôcť
im pri každodenných problémoch. Všetky opatrenia vykonávajú po konzultáciách
a dohode s klientom.
Realizácia a aktivity projektu v meste Levice prebiehajú od 1.novembra 2017. Kancelária
TSP je občanom k dispozícii a nachádza sa v nebytových priestoroch na Poľnej ul. 6,
Levice.

Národný projekt
„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných
rómskych komunít I.“ NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských
školách
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet detí z marginalizovaných rómskych komunít
(MRK), ktoré navštevujú materskú školu a to prostredníctvom vytvárania inkluzívneho
prostredia v materskej škole a na základe práce s rodinou.
Projekt je zameraný na podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom
vzdelávaní a to prostredníctvom zamestnania asistenta učiteľa, odborného zamestnanca
a koordinátora inkluzívneho tímu, ktorí systematickou prácou prispejú k zlepšeniu
predpokladov detí z MRK na úspešné zvládnutie vyšších stupňov vzdelávania, ktoré
zvýši ich šance uplatniť sa na trhu práce.
Miestom realizácie národného projektu je najmä materská škola a jej prostredie
či širšia školská komunita. Do národného projektu sa zapojila MŠ P.O. Hviezdoslava
20, Levice, v ktorej pôsobí inkluzívny tím s cieľom zabezpečiť udržateľné podmienky
pre integráciu a inklúziu detí z MRK do materskej školy.
Projekt sa realizuje od septembra 2018 do konca roku 2020 (s predpokladom 2. fázy
projektu).

Štatistika obyvateľstva
za rok 2018
Najobľúbenejšie sú Oliver a Ema
Podľa údajov evidencie obyvateľstva mali Levice
ku koncu roku 2018 celkom 32578 obyvateľov,
od roku 2008 je to úbytok o 2870 obyvateľov.Z
celkového
počtu
obyvateľov
mesta
dlhodobo
prevládajú ženy a to v počte 17 154, mužov je 15 424.
Za minulý rok sa v levickej pôrodnici narodilo 1 097 detí,
z toho je 314 Levičanov. Najobľúbenejším chlapčenským
menom v r. 2018 bolo Oliver, nasledovali Jakub,
Samuel, Martin a Michal. Z dievčenských mien
kraľovalo meno Ema, potom Viktória, Natália a Mia. Na
matričnom úrade v Leviciach boli aj v r. 2018 zapísané
u nás nezvyčajné dievčenské mená ako Rania, Lada,
Amira, Violett, Lotti či Aurora a z chlapčenských mien
Gent, Benett, Likas, Jordan, Remy alebo Dimitrij. Pri
výbere netradičného mena si matrika overuje, či meno
nie je vymyslené a je bežne v inom štáte používané.
Taktiež je možné zapísať dieťaťu najviac dve krstné
mená.Najčastejšie ženské meno v Leviciach je Mária a
Eva, z mužských Peter a Jozef. Z priezvisk sa najčastejšie
stretneme s menami Kováč-Kováčová a Tóth-Tóthová.
K trvalému pobytu sa v r. 2018 prihlásilo 408 nových
občanov. Bolo uzavretých 168 sobášov. Počas minulého
roka zomrelo v Leviciach 757 občanov.Zaujímavé
demografické údaje, prírastky a úbytky obyvateľov v
jednotlivých rokoch, počty obyvateľov podľa ulíc, mena
či veku nájdete na informačnom portáli mesta Levice
www.egov.levice.sk.

Mgr. Miroslava Bandová
projektový manažér, MsÚ Levice

Prvou tohtoročnou Levičankou je Hanka
Prvým dieťatkom narodeným v roku 2019 s trvalým
pobytom v meste Levice je malá Hanka Paulusová. Na
svet prišla v levickej nemocnici 1. januára s dĺžkou 51 cm
a váhou 3850 g. Je prvorodeným dieťaťom rodičov
Lucie a Mariána z Levíc. Na prírastok do rodiny sa
veľmi tešili a ako povedal hrdý otecko, Nový rok oslávili
príchodom dcérky na svet. V zmysle tradície samosprávy
v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti ku
krásnemu prírastku do rodiny prišiel šťastným rodičom
zablahoželať 8. februára 2019 aj primátor mesta Ján
Krtík, ktorý rodinke odovzdal kyticu a dary od mesta.
Prvenstvo malej Hanky bolo zapísané aj do Pamätnej
knihy mesta. Malej Hanke prajeme, aby vyrastala v
zdraví a šťastí obklopená láskou v kruhu svojej milujúcej
rodiny.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Primátor mesta so šťastnou rodinkou
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školstvo
Úspech malého džudistu

Olympionik Matej Tóth
medzi škôlkar mi na Konopnej ulici
Materská škola na Konopnej ulici sa zapojila do súťaže „Vychutnaj a vyhraj“, ktorú pre materské školy a detské
centrá organizovala O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s Levickými mliekarňami Levmilk. Do súťaže
sa mohli zapojiť všetky materské školy a detské centrá, ktoré chcú dať deťom možnosť športovať pod záštitou
olympijského víťaza Mateja Tótha.
Z obalov produktu Miláčik získali nálepky a lepili ich na herné plány umiestené na nástenkách v šatni každej triedy.
Materská škola na Konopnej ulici získala v súťaži tretie miesto a tým aj tréningový proces O2 Športovej akadémie
na pol školského roka bezplatne. O2 Športová akadémia Mateja Tótha je projekt poskytujúci všeobecnú pohybovú
prípravu pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
Výhru prišiel dňa 23. januára 2019 do materskej školy osobne odovzdať olympijský víťaz Matej Tóth. Deti, ktoré
boli zaradené do tréningovej skupiny, a trénerky dostali tričká a športovú sadu cvičebných pomôcok potrebných
k tréningu, ktorá sa stáva materiálno-technickým vybavením materskej školy.
Zvedavé deti olympijskému víťazovi z Ria kládli množstvo otázok, a tak sme sa dozvedeli, že sa atletike venuje
od svojich 13-tich rokov a že pre dosiahnutie úspechov v športe je potrebné sa zdravo stravovať. Deťom ukázal, ako
taká chôdza vyzerá a dozvedeli sa, že na olympiáde kráčal priemernou rýchlosťou 13 km/hod. Okrem zodpovedania
množstva otázok si deti mohli pozrieť aj Matejovu zlatú olympijskú medailu a samozrejme sa s ním na pamiatku
odfotili.
Sympatickému Matejovi a všetkým športujúcim škôlkarom prajeme množstvo športových úspechov !
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Jedným z najmladších účastníkov na TURNAJI
OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ, ktorý sa konal dňa 9.2.2019
v Pezinku, bol Mathias Gejdoš. Svojou účasťou vzorne
reprezentoval Judo club v Leviciach, ako aj materskú
školu na Pereckej ulici č. 41 v Leviciach, kde pod vedením
trénera Michala Fedora navštevuje krúžok džudo.
Vlastnou húževnatosťou si vybojoval a priniesol z turnaja
ocenenie za praktické ukážky a vedomostné znalosti vo
svojej vekovej kategórii. Srdečne mu gratulujeme!
Kolektív MŠ Perecká

RODIČIA PREDŠKOLÁKOV ZA STRAVU V MŠ UŽ NEPLATIA,
NEMUSÍ TO BYŤ VŠAK NEMENNÉ
Deti v poslednom ročníku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice
majú nielen obedy, ale aj desiatu a olovrant zadarmo od januára 2019, žiaci základných
škôl budú mať obedy zadarmo od septembra 2019. Vyplýva to z novely zákona
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia
je v sume 1,20 Eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole
a odobralo stravu.

zdôrazňujem a upozorňujem na ňu, a to odhlasovanie detí zo stravy v prípade ich
neprítomnosti na vyučovaní. Pri nedodržaní tejto povinnosti totiž nastáva paradoxná
situácia, že rodič za takýto obed zaplatiť musí. Prečo? Jednoducho preto, lebo obed sa
vyrobil, suroviny sa spotrebovali, avšak podmienka použitia štátnej dotácie je viazaná
na prítomnosť dieťaťa alebo žiaka na vyučovaní. V prípade jeho neúčasti nesmieme
dotáciu štátu využiť a musíme ju vrátiť do štátneho rozpočtu. Obed ale niekto zaplatiť
musí, inak by vznikol vedúcej školskej jedálne nedoplatok (manko).

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Levice je stanovené pásmo celodennej
stravnej jednotky v materskej škole na sumu 1,19 Eura a na základnej škole suma
1,01 Eura, resp. 1,09 Eura za obed. Tieto financie sú určené výlučne na nákup potravín.
Zvyšné centy do sumy 1,20 Eura, podľa informácie a pokynov z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Levice, netreba vracať, ale majú slúžiť na „prilepšenie“ v stravovaní
a prevádzke. Mesto Levice, na rozdiel od iných miest, neinkasuje od rodičov náklady
na výrobu jedla tzv. réžie, ako sú voda, energie, platy kuchárok či nákup vybavenia
kuchýň, ale celú ťarchu znáša z vlastných rozpočtových zdrojov. Rodičia teda
nemusia na obedy doplácať nič. Vyplýva pre nich jediná povinnosť, ktorú touto cestou

Podmienky nahlasovania a odhlasovania detí zo stravovania má každá škola
individuálne stanovené vo svojich vnútorných predpisoch. V prípade, že školská jedáleň
nedokáže zabezpečiť diétne stravovanie detí s určitou potravinovou intoleranciou, má
rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa nárok na výplatu tohto príspevku. Podmienkou je
predloženie lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára (napr. gastroenterológ,
imunoalergológ a pod.)

Mesto Levice oznamuje, že

OZNAM

zápis detí narodených od 1. septembra 2012
do 31. augusta 2013
do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2019/2020
bude
dňa 26. apríla a 27. apríla 2019 nasledovne:
26. apríla 2019 (piatok ) od 14:00 hod. – 18:00 hod.
27. apríla 2019 (sobota ) od 8:00 hod. – 12:00 hod.
Zápis sa uskutoční v týchto základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Levice:
1. Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
2. Ul. sv. Michala 42
3. Ul. Pri Podlužianke 6
4. Saratovská ul. 43

Mgr. Martin Bátovský
vedúci odd. školstva a vzdelávania MsÚ Levice
5. Saratovská ul. 85
6. Školská ul. 14
7. Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským – Juhász Gyula
Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice.
Upozornenie!
Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý pri
zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti. O prijatí
dieťaťa na jednotlivé školy budú rozhodovať riaditelia. Dodatočný zápis
v odôvodnených prípadoch bude možný u riaditeľov príslušných základných škôl.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča zápis do
materských škôl (MŠ) v termíne od 30. apríla do 31. mája. Termín a miesto
podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy nie je jednotný, každá
materská škola si ho určí v tomto časovom rozpätí po dohode so zriaďovateľom
a následne ho zverejní. Zriaďovateľ zverejňuje termíny zápisu v jednotlivých
materských škôl jeden mesiac pred konaním zápisu na webovej stránke mesta
Levice.

rôzne
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Kraj na Pohroní, Kraj čilejkárov, Kraj Moruše čiernej a Kraj Vody...
Menované kraje sú novými nosnými propagačnými
témami, ktorými sa Oblastná organizácia cestovného
ruchu Tekov rozhodla propagovať Región Tekov.
Organizácia pripravila na tohtoročnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave
po prvýkrát prezentáciu regiónu, kde sa snažila
odprezentovať oblasť v týchto štyroch produktových
líniách. Je to začiatočné štádium kreatívnej práce, pri
ktorej sa tvorí marketing pre celý kraj. Značka Región
Tekov bola novou značkou na veľtrhu, čo značne
pritiahlo pozornosť nielen profesionálnych zástupcov
médií, ale aj každoročne veľtrh navštevujúcich záujemcov
o cestovný ruch.
V novom roku bude organizácia pracovať na tvorbe
stratégie práce organizácie, čo by malo dopomôcť
správnemu smerovaniu všetkých aktivít k dosiahnutiu
OOCR Tekov na Medzinárodnom veľtrhu cestovného hlavného cieľa, čo je zatraktívniť región a prilákať
ruchu v Bratislave návštevníka nielen k jednodňovému výletu, ale
napríklad k víkendovému pobytu. Podpora tvorby
a organizácie regionálnych nosných podujatí bude jednou
z najdôležitejších aktivít v roku 2019, na ktoré, mimo
iného, bude organizácia môcť po prvýkrát čerpať dotáciu
na podporu rozvoja cestovného ruchu, ktorú poskytuje
organizáciám Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Kto pochybuje, že náš región nemá potenciál v tomto
smere, sa veľmi mýli. Destinácie ako Santovka, Pukanec,
Bátovce či Bohunice, Rybník alebo Čajkov, Jur nad
Hronom a Kalná nad Hronom majú čo ponúknuť
návštevníkom. Zahŕňa to objavovanie ich historických
čŕt a príbehov, ktoré už po dlhé roky formujú každú
z nich. Aktívne členské subjekty, ktoré tvoria atraktívne
produkty v cestovnom ruchu v každej z menovaných
obcí, sú presvedčené a odhodlané pracovať tvrdo
na tom, aby predali náš región. Patrí im náš rešpekt
a poďakovanie.
Nová mapa na železničnej stanici v Leviciach Pobaviť rodinu s deťmi na celý deň, to nie je v žiadnom
prípade problém. Mnoho náučných chodníkov a trás

Zoznam voľných nebytových
priestorov v majetku mesta
Levice na prenájom
Poľná ul. č. 6
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 18 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 35 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
• nebytový priestor na prízemí o výmere 278 m2
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 278 m2
(pod reštauráciou)
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. číslo 036 63 50 269.
Mgr. Karin Murínová
ref. pre komplexné zabezpečenie správy mestského
majetku MsÚ Levice

v Tekove ponúkajú výborný aktívny relax. Stačí sa len
spýtať v Levickej informačnej agentúre alebo priamo
v kancelárii Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Tekov na Ul. Ľ. Štúra v centre mesta Levice.
V neposlednom rade Mestá Levice a Želiezovce dokážu
prekvapiť svojimi sprievodcovskými programami, ktoré
sú zamerané na objavovanie historických pamiatok
a spoznávanie histórie týchto miest. Návšteva miestnych
múzeí len umocňuje zážitok záujemcov a návštevníkov,
ktorí sa rozhodnú tráviť svoj voľný čas u nás. Obidve
mestá ponúkajú možnosť objavovať historické panské
pivnice, ktoré kedysi patrili rodine Esterházy a Schoeller.
Návštevníci Želiezoviec môžu ochutnať aj slávnu
Sacherku priamo v meste, kde pred mnohými rokmi
sám syn pána Sachera vylepšil svoj recept pre túto
viedenskú špecialitu. Levice ponúkajú okrem iného aj
skvelú možnosť vyhliadky na mesto a okolie z Levickej
kalvárie, ktorá ponúka priamo v centre krásny relax
v pokojnom prostredí nad všetkými tými uponáhľanými
a frekventovanými ulicami.
Novinkou je osadená turistická orientačná mapa mesta
Levice na železničnej stanici Levice. Cieľom je poskytnúť
prvotnú informáciu o možnostiach trávenia voľného času
v meste a jeho okolí a pomôcť dostať sa návštevníkom
do centra bez akýchkoľvek problémov. Náš spoločný
cieľ je napríklad usmerniť tradičných pondelkových
návštevníkov z termálneho a rekreačného zariadenia
v Podhájskej na cieľové miesta, kde môžu objavovať
mesto.
Sledujte nás na našich webových stránkach a sociálnych
sieťach, aby ste boli dobre informovaní o tom, čo sa
v regióne deje.
www.regiontekov.info, www.oocrtekov.sk
FB: Región Tekov, Instagram: regiontekov
Mgr. Denis Marosy
výkonný riaditeľ OOCR Tekov

Aktivity Komisie
mestskej časti

Kalinčiakovo
Karnevalové popoludnie v Kalinčiakove
Kaštieľ v Kalinčiakove sa dňa 26.1.2019 premenil na
miesto stretnutia všakovakých rozprávkových bytostí
a zvieratiek.
V toto sobotné popoludnie sa totiž v mestskej časti
konal každoročný karneval, na ktorý zavítali princezné,
indiáni, baletky, víly, hasiči, mačičky, myšky, pavúčiky,
lienky aj Tanculienky. Skvelú náladu vytvoril šašo
Roman z divadla Teáter Komika, ktorý do kolotoča tanca
a zábavy strhol malých aj veľkých. Toto fašiangové
popoludnie sme, ako býva v Kalinčiakove dobrým
zvykom, zakončili guľovačkou s konfetami. Pri bohatom
pohostení pripravenom komisiou mestskej časti ako
aj rodičmi účastníkov karnevalu sme prežili krásne
popoludnie plné smiechu a fantastickej zábavy.
Božena Šinková
členka Komisie MČ Kalinčiakovo

Stolnotenisový turnaj

		

V sobotu 16.2.2019 sa konal druhý ročník stolnotenisového
turnaja v priestoroch Základnej školy v Bátovciach.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si prišli zasúťažiť,
pričom sa držíme hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa“. Stolný tenis sa dá hrať za každého počasia
aj v každom veku (pokiaľ zdravie praje).

Vyhodnotenie- stolný tenis Kalinčiakovo:
Kategória muži
1. Branislav Frajka
2. Štefan Šinko ml.
3. Matúš Parobok
4. Róbert Salinka
5. Roman Salinka

Kategória ženy
1. Elena Šinková
2. Dominika Parobková
3. Daniela Süssová
4. Anna Kozmová

Kategória zmiešaná štvorka
1. Štefan Šinko, Elena Šinková
2. Branislav Frajka, Daniela Süssová
3. Matúš Parobok, Dominika Parobková
4. Róbert Salinka, Anna Kozmová
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú organizovať
naše podujatia.
PhDr. Roman Salinka
predseda Komisie MČ Kalinčiakovo
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