Dvojmesačník mesta Levice

Ročník XVII / č. 2 - apríl 2019, nepredajné

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Bezpečnejšie priechody

Ocenili najlepších športovcov

Zmenou rozpočtu poslanci navýšili sumu na investičné
aktivity mesta – pridali na ihriská, cesty aj rekonštrukcie
športových zariadení.
Viac na str. 2

Nové LED osvetlenie a dopravné značenie zvýšilo
bezpečnosť chodcov na ďalších kritických priechodoch
v meste.
Viac na str. 3

Za výnimočné úspechy počas minulého roka nominovali
levické športové kluby svojich najúspešnejších členov,
ktorí získali ocenenie Športovec roka.
Viac na str. 6

Začína sa rekonštrukcia levického nadjazdu

Pri nadjazde ponad železničnú trať sa onedlho začnú rozkladať stavebné stroje. Havarijný stav mosta si už pýtal veľkú rekonštrukciu,
ktorá sa stáva realitou. Niekoľko mesiacov trvajúca uzávierka a niekoľkokilometrová obchádza však preverí nervy motoristov
a obyvateľov mesta.

Viac na str. 3
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Novinky z Levickej radnice č. 2 / 2019

Z rokovania mestského
zastupiteľstva dňa
25.4.2019
Mesto obnoví rokovania
na spracovanie projektovej
dokumentácie KD Družba

V rámci zámeru obnovenia kultúrneho domu Družba,
ako centra spoločenského diania a súčasného dotvorenia
námestia, ako urbanisticky najvýznamnejšieho verejného
priestoru dotvárajúceho charakter a identitu mesta Levice,
bola obstaraná verejná architektonická súťaž „Návrh
prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach“, ktorú
vyhlásilo mesto Levice a ktorá bola overená Slovenskou
komorou architektov. Cieľom súťaže návrhov bolo
získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy
kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov,
ako aj získať spracovateľa projektovej dokumentácie.
Následne, v zmysle súťažných podmienok, prebehlo
priame rokovacie konanie s víťazom súťaže návrhov,
firmou ENERGYLINE, s.r.o. v zastúpení Ing. Rastislavom
Ildžom, konateľom spoločnosti. Uzatvorenie zmluvy
neschválilo mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní
dňa 21.6.2018. V zmysle metodického usmernenia
Úradu pre verejné obstarávanie je možné v prípade,
ak predchádzajúce rokovacie konanie bolo neúspešné
a zmluva nebola uzatvorená, druhýkrát použiť priame
rokovacie konanie a na rokovanie opätovne vyzvať
víťaza pôvodnej súťaže návrhov. Z usmernenia
vyplýva, že rokovacie konanie za účelom uzatvorenia
zmluvy na spracovanie projektovej dokumentácie
s víťazom súťaže návrhov firmou ENERGYLINE
je možné zopakovať, s postupom v zmysle zákona
o verejnom. Na aprílovom zasadnutí poslanci schválili
obnovenie rokovaní s víťaznou firmou, pričom stanovili
hranicu rozpočtových nákladov na rekonštrukciu vo výške
4 mil. Eur na stavbu (4,5 mil. Eur s inventárom). Odporučili
uzatvoriť zmluvu o dielo na spracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie vo výške
4% z hodnoty predpokladaných rozpočtových nákladov
na realizáciu projektu (2 % PD pre stavebné povolenie,
2% realizačný
projekt).
Súčasťou
projektovej
dokumentácie musí byť aj podrobný rozpočet projektu
(výkaz výmer) a komplexná správa o prevádzkových
nákladoch budovy. Po spracovaní projektovej
dokumentácie bude kompletný materiál predložený na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Rozdelili dotácie vo výške 158 200 Eur

Komisie mestského zastupiteľstva rozdelili dotácie
podľa VZN mesta Levice č.73 o podmienkach
poskytovania
dotácií
právnickým
osobám
a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na
území mesta Levice v celkovej sume 158 200 Eur
z rozpočtu mesta nasledovne:
V oblasti kultúry rozdelili sumu 20 370 Eur pre:
Rada rodičov pri ZUŠ Levice
1 500 €
Dom Matice slovenskej
400 €
Tekovské múzeum
1 000 €
Oblastný výbor Slovenského zväzu
300 €
protifašistických bojovníkov Levice
OZ PATRIMONIUM SERVANDI Levice
1 500 €
Literárny klub Dúha Levice
500 €
SJS-JAZZ CENTRUM Levice
3 000 €

Združenie Reviczky Társulás
OZ TŠ Unlimited Levice
Kontakt – Mládežnícke centrum, Levice
Festival Pohybu, o. z. Levice
ZO Jednoty dôchodcov Levice 4
Tekovská knižnica Levice
FOTOGRAVITY, o. z. Levice
Tanečno - športový klub-JUNILEV Levice
AMALION, s.r.o. Levice
Klepáč o. z. Horša
Michaelis Levice
Spoločnosť na obnovu a využívanie
pamätníka bojov Červenej armády na vrchu
Vápnik
Reformovaný kresťanský cirkevný zbor
v Kalinčiakove

SAMOSPRÁVA
1 170 €
1 500 €
800 €
2 000 €
300 €
1 000 €
1 400 €
2 000 €
0€
500 €
500 €
0€
1 000 €

V oblasti športu (športové kluby mládeže) bola na
podporu mládežníckeho športu oproti minulému roku
navýšená suma na 100 tisíc Eur ( z pôvodných 60 tisíc),
ktorá bola rozdelená nasledovne:
Futsal team Levice
1 900 €
Športový klub Fair Levice
1 670 €
Školský basketbalový klub Junior Levice
15 170 €
HK Levice
15 170 €
FK Slovan Levice
15 920 €
PALAS volejbalový klub Levice
15 170 €
Mestská únia malého futbalu Levice
0€
ŠK Atóm Levice
9 340 €
ŠK Aquasport Levice
6 500 €
TJ Lokomotíva Atóm Levice
500 €
JUDO klub Levice Slovensko
1 940 €
Škola boxu Levice
1 110 €
KADE DOJO Levice
840 €
Šachový klub Levice
1 000 €
Slovenský rybársky zväz MO Levice
1 170 €
Tenisový klub Levice
4 840 €
DELF Levice
0€
Karate klub Goju – Ryu Levice
5 840 €
Tanečná skupina Unlimited Levice
1 920 €
Tanečno-športový klub Junilev Levice
0€

Zväz diabetikov Slovenska Levice
SZSM Levice, klub SM
ILCO Klub Levice
Centrum nepočujúcich ANEPS Levice
SZTP, ZO č. 12 Levice
„ŠARKANÍK“ Levice
SZTP, ZO č. 68 Levice
Klub Abstinentov Nový začiatok Levice
SZTP, ZO rodičov zdravotne postihnutých detí
a mládeže Levice
Ostrov, o. z. Levice, Horša
ZO Jednoty dôchodcov Levice 4
TJ Lokomotíva Atóm Levice
Miestne združenie YMCA Levice
Ostrov, n. o. Levice

800 €
1 100 €
900 €
500 €
800 €
1 140 €
1 200 €
700 €
1 500 €
500 €
200 €
300 €
1 500 €
500 €

V oblasti životného prostredia rozdelili sumu 5 238 Eur,
nasledovne:
Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice 1 900 €
Kynologický klub Horša
700 €
SZCH - Slovenský zväz chovateľov OV
1 880 €
ZO Slov. zväzu včelárov Levice
758 €
V oblasti obchodu, služieb a cestovného ruchu rozdelili
6 402 Eur nasledovným subjektom:
Združenie vinohradníkov Krížny vrch, Levice 2 000 €
AMALION, s.r.o., Levice
0€
O.Z. Terroir TEKOV
4 402 €
Schválili zmenu rozpočtu

Rozpočet mesta Levice na rok 2019 bol schválený na
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2018.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 mení rozpočet mesta
Levice na rok 2019 nasledovne:
bežné príjmy zvyšuje o 1 130 188 Eur, bežné výdavky
zvyšuje o 1 371 161 Eur, kapitálové príjmy zvyšuje o
585 692 Eur, kapitálové výdavky zvyšuje o 2 509 816Eur,
príjmové finančné operácie zvyšuje o 2 171 847 Eur,
výdavkové finančné operácie zvyšuje o 6 750 Eur.
Celkovo príjmy zvyšuje o 3 887 727 Eur, výdavky zvyšuje
o 3 887 727 Eur.
V kapitálových výdavkoch bola navýšená suma na
vybudovanie detských zariadení za 100 tisíc Eur,
V oblasti vzdelávania a školstva rozdelili sumu doplnenie športovo-relaxačného areálu na Vinohradoch
14 550 Eur nasledovne:
o mobiliár a výsadbu za 20 tisíc Eur, vybudovanie
Slovenský červený kríž, Územný spolok,
800 € workout parkour ihriska za 45 tisíc Eur. Na realizáciu
Levice
prekrytí a uzatváraní stanovíšť TKO bola navýšená
Rada rodičov pri ZUŠ Levice
2 580 € suma na 89 tisíc Eur.
RZ pri MŠ Perecká 41, Levice
600 € V roku 2019 by malo byť vybudované parkovisko na
RZ pri MŠ Konopná 8, Levice
300 € Dopravnej ulici č. 3-5 s 50 parkovacími miestami v hodnote
SJS – JAZZ CENTRUM, Levice
500 € 155 tisíc Eur, na rekonštrukciu miestnych komunikácií
je vyčlenená suma 310 926 Eur, na rekonštrukcie
Jungle Gym Levice
1 000 €
chodníkov suma 60 200 Eur. Na rekonštrukcie v areáli
RZ pri MŠ P. O. Hviezdoslava 20, Levice
1 200 € Správy športových zariadení (zimný štadión, krytá
SRRZ, RZ pri II. ZŠ - športové triedy
1 370 € plaváreň, futbalový štadión) bola schválená suma
Múdre žabky, Kalinčiakovo
1 200 € 156 tisíc Eur. Na II. etapu rekonštrukcie MŠ Okružná bola
OZ Život na vlnách, Levice
1 100 € schválená suma 420 tisíc Eur a 15 tisíc Eur na spracovanie
Súkromná umelecká akadémia o.z. Levice
300 € PD obnovy kaštieľa v Kalinčiakove, aby sa mohlo mesto
uchádzať o nenávratný finančný príspevok na samotnú
Tanečno-športový klub – JUNILEV Levice
1 500 €
rekonštrukciu tejto Národnej kultúrnej pamiatky.
OZ HLAS KNIŽNICE
400 €
Zdravá energia, Levice
1 000 € Najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
bude konať dňa 27.6.2019. Materiály z rokovania nájdete
RZ pri VI. ZŠ, Levice
700 €
na www.levice.sk v časti mestské zastupiteľstvo.
V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb rozdelili
11 640 Eur nasledovným subjektom:

Levická májová 5
Priaznivci behu oslávili Sviatok práce behom na levickej májovej 5. Na štart sa
zaregistrovalo 282 bežcov nielen z Levíc a okolia. Bežecká trať viedla po námestí
a ulicami centra mesta v dĺžke cca 5 km. Deti do 11 rokov bežali od 100 do 600 m, žiaci
od 12 do 15 rokov bežali na trati dlhej 1,7 km. Taktiež bola možnosť bežať štafetu –
celú dĺžku trate si rozdelilo 5 tímov, medzi ktorými bežali aj celé rodiny. Absolútnym
víťazom tohtoročnej Májovej 5 sa stal Tadeáš Fazekaš s časom 16:29:00. Najstarším
účastníkom bol 70-ročný Jozef Olejník, ktorý dobehol s časom 27:51:40.
Športové podujatie organizačne zabezpečilo Mesto Levice v spolupráci s Komisiou
športu MsZ v Leviciach pod záštitou poslankyne MsZ Mgr. Márie Kuriačkovej, ktorá
celé podujatie aj moderátorsky sprevádzala.
Kompletné výsledky nájdete na www.levice.sk.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

samospráva

Začínajú sa práce na rekonštrukcii
nadjazdu
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Pribudli ďalšie
bezpečné priechody

Schody na nadjazd boli uzatvorené už dávno. Boli pre chodcov nebezpečné

Bezpečný priechod na Ul. Čsl.armády

Práce na oprave mostného telesa ponad železničnú trať by mali trvať niekoľko
mesiacov. Úplná uzávierka najvyťaženejšej cesty vedúcej do mesta preverí nervy
motoristov aj obyvateľov mesta.
Vo februári t.r. Slovenská správa ciest uzatvorila zmluvu s úspešným uchádzačom
verejného obstarávania na „Rekonštrukciu mostov ciest I. triedy, II. fáza v Nitrianskom
a Trnavskom kraji“, skupinou dodávateľov STRABAG - pozemné inžinierstvo
a staviteľstvo, STRABAG, s.r.o. a INPEK Holding, a.s.. Na základe uvedenej zmluvy sú
náklady na rekonštrukciu levického nadjazdu stanovené vo výške vyše 5,3 milóna Eur.
Koncom marca sa uskutočnilo odovzdanie staveniska pre rekonštrukciu nadjazdu
v Leviciach za účasti zástupcov mesta, Slovenskej správy ciest, projektanta, zhotoviteľa,
Železníc SR, OR PZ - Okresného dopravného inšpektorátu a Okresného úradu - odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Účastníci si najprv prezreli nadjazd
a následne sa na mestskom úrade konalo rokovanie, kde sa riešili otázky odklonenia
nákladnej a osobnej dopravy, obchádzkové trasy, peší prechod obyvateľov z lokality
Tabaková, dĺžka trvania rekonštrukcie a pod. Problematika odklonenia osobnej
a nákladnej dopravy bola predmetom ďalšieho rokovania, kde sa prijalo konečné
rozhodnutie o úplnej uzávierke nadjazdu počas nadjazdu. Pôvodne projekt počítal
s čiastočnou uzávierkou, t.j. polovica mosta by bola počas rekonštrukcie prejazdná.
Po zvážení viacerých možností sa účastníci rokovania dohodli na úplnom uzatvorení
nadjazdu a odklonení osobnej a autobusovej dopravy po obchádzkovej trase v rámci
mesta. Peší prechod obyvateľov a cyklistov predovšetkým z lokality Tabaková bude
umožnený aj počas rekonštrukcie po provizórnej lávke.
Predbežný termín uzatvorenia mosta je od 25.mája 2019 od 6:00 h do 22. decembra
2019 do 16:00 h. (poznámka: v čase uzávierky našich novín termín nebol ešte schválený)
Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 3,5 t (tranzitná doprava) je už
v súčasnosti vedená cez Nový Tekov, Malé Kozmálovce a Tlmače.
Obchádzková trasa pre osobnú dopravu, MHD, diaľkové autobusy, vozidlá nad 3,5 t
(okrem tranzitných) schválená Okresným dopravným inšpektorátom v Leviciach je
vedená po Kalnickej ceste (cesta I/51), Júrskej ceste (cesta III/1543), Mochovskej ulici,
Pereckej ul., Ul. ku Bratke, Nádražnom rade a Mierovej ulici ku kruhovej križovatke
na Ul.M.R.Štefánika (cesta 1/51). Obchádzková trasa platí v oboch smeroch.

Koncom marca sa v meste ukončila ďalšia fáza budovania tzv. bezpečných priechodov
pre chodcov. Novým LED osvetlením boli nasvietené priechody na Mlynskej ulici,
Ul. M.R. Štefánika, Turecký rad, Ľ. Štúra, Čsl. armády, Perecká, ku Bratke a kpt. Nálepku.
Celkové náklady 106 tisíc Eur boli navýšené na 146 tisíc Eur z dôvodu prác naviac,
nezahrnutých v projektovej dokumentácii a doasfaltovaniu niektorých chodníkov
ako investícia vyvolaná výstavbou priechodu. Priechody sú opatrené novým bielym
náterom a dopravným značením IP6 (pozor chodec na výstražnom žltom podklade).
Práce začali na jeseň 2018, kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam pre
realizáciu prác s elektrickým vedením bol termín predĺžený do konca marca 2019.
Bezpečné priechody sa v meste začali realizovať v roku 2016, keď boli v spolupráci
s dopravným inšpektorátom na základe dopravnej nehodovosti, intenzity cestnej
premávky ako aj na základe intenzity peších vytypované kritické priechody
pre chodcov, ktoré bolo podľa polície potrebné osvetliť v čo najkratšej dobe.
Ešte v tom roku mesto zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti priechodov na uliciach
Dopravná, kpt. Nálepku, Perecká a Saratovská. Okrem špeciálneho červeno-bieleho
náteru boli priechody nasvietené novým LED osvetlením. Na Saratovskej ul. a na
Ul. kpt. Nálepku boli okrem toho vybudované vyvýšené priechody, ktoré fungujú
zároveň ako spomaľovače. Na niektorých úsekoch boli priechody nasvietené
výstražnými LED prvkami - blikajúce osvetlenie priechodu na základe detekcie
prítomnosti chodca na priechode a v jeho blízkosti, ktoré sa zapne pri priblížení sa
chodca na priechod. Náklady na ich realizáciu v roku 2016 boli v celkovej výške
60 tisíc Eur.
V roku 2017 pribudli ďalšie bezpečné priechody pre chodcov s celkovými
nákladmi 30 tisíc Eur - dva bezpečné priechody na Ul. kpt. Nálepku v križovaní
s Ul. A.Sládkoviča a v križovaní s Vojenskou ulicou a ďalší na Textilnej ulici, ktorého
súčasťou je aj spomaľovač.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Právne služby

Centra právnej pomoci

Žiadame motoristov, aby zvýšili pozornosť a rešpektovali dopravné značenie na
už aj telefonicky
obchádzkovej trase. Do doby ukončenia prác na rekonštrukcii nadjazdu prosíme
obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.
Centrum právnej pomoci rozširuje svoje služby. Od polovice mája bude v Leviciach
Ing. Adriana Macáková
prostredníctvom Call centra poskytovať právne poradenstvo pre všetkých obyvateľov
ref vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
Slovenska. Telefonické poradenstvo prispeje k efektívnejšiemu prístupu k právnej
pomoci a službám, ktoré Centrum právnej pomoci poskytuje. S klientami Centra
právnej pomoci bude telefonicky a e-mailom komunikovať šesť pracovníkov prvého
kontaktu, dvaja právnici budú poskytovať základné právne rady a usmernenia.
V polovici októbra minulého roka sa začala rekonštrukcia vybraných chodníkov v meste Bezplatné právne služby Centra právnej pomoci sú od januára 2015 k dispozícii
s celkovými nákladmi cca 300 tisíc Eur. Práce boli počas zimného obdobia prerušené občanom prostredníctvom Konzultačného pracoviska na Mestskom úrade v Leviciach.
a pokračovali opäť na jar. Celkom bude obnovených skoro 3 km chodníkov. Do konca Jeho cieľom je poskytovanie právnej pomoci osobám, ktoré si ju z dôvodu svojej
apríla boli zrealizované chodníky na ulici Na lúkach, Tyršovej ul. , Ul. M. R. Štefánika, príjmovej a majetkovej situácie nemôžu dovoliť. Konzultačné pracovisko využívajú
Ul. Fr. Hečku, Ul. SNP, Vojenskej ul., Ružovej ul., Dopravnej ul. a na Poľnej ulici. nielen obyvatelia Levíc, ale ľudia celého okresu. Konzultačné pracovisko je otvorené
Do polovice mája bude dokončená aj rekonštrukcia chodníkov na Ul. A.Sládkoviča 2x mesačne, spravidla každý druhý piatok od 9:00 hod. do 15:00 hod. v budove
a Ul.Ľ.Štúra. Práce realizuje na základe verejného obstarávania spoločnosť Ing. Jozef mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39. Právna pomoc je poskytovaná
Horniak – Vialle.
formou predbežných konzultácií, kde v rozsahu maximálne 1 hodiny a za poplatok
Ing. Adriana Macáková 4,50 Eur právnik centra rozoberie právny problém klienta, vysvetlí situáciu z právneho
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice hľadiska, zákonné možnosti riešenia a poradí mu ďalšie základné kroky, ktoré môže
podniknúť sám alebo prostredníctvom centra. Na poskytnutie právnej pomoci bez
Nový merač rýchlosti na Mochovskej ulici finančnej účasti má občan právo, ak spĺňa súčasne tieto tri podmienky: 1.Nachádza sa
v stave materiálnej núdze, t.j. je poberateľ dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
Od mája pribudne v meste Levice nový merač rýchlosti. Mesto naň získalo dotáciu od alebo jeho príjem nepresahuje 1,6-násobok životného minima a nemôže si využívanie
Nadácie Allianz vo výške 1500 eur. Merač rýchlosti bude umiestnený na Mochovskej právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom; 2.Nejde o zrejmú bezúspešnosť
ulici v smere do mesta od Júrskej cesty v úseku, kde začína bytová výstavba. Celkové sporu; 3.Hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.
náklady nového merača so solárnym setom na nabíjanie sú vo výške 2 290 Eur. Vzhľadom na veľký záujem o poradenstvo je potrebné od januára t.r. sa na konzultácie
V prípade možnosti sa mesto bude aj v budúcnosti uchádzať o dotáciu na osadenie objednať na telefónnom čísle 037/242 00 55; 242 00 56. Viac informácii o činnosti Centra
právnej pomoci nájdete na www.centrumpravnejpomoci.sk.
ďalších meračov na problematických úsekoch.
Ing. Adriana Macáková
Mgr. Miroslava Bandová
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
projektová manažérka MsÚ Levice

Rekonštrukcia chodníkov
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Aktuality v oblasti projektov zameraných na pomoc marginalizovanej rómskej komunite
„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

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia
Výstavba komunitného centra bola ukončená dňa 26.3.2019, čím bol dodržaný časový nelegálnych skládok v meste Levice
harmonogram výstavby uvedený v zmluve o dielo s dodávateľom stavby. V súčasnosti
prebieha kolaudačné konanie a zároveň verejné obstarávanie na výber dodávateľov
vnútorného vybavenia komunitného centra. Počas procesu kolaudačného konania
bude podaná žiadosť o platbu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré je
riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje, na predfinancovanie faktúry
za stavebné práce, ktorá bude po schválení žiadosti a kontrole na mieste uhradená
dodávateľovi. Vnútorné vybavenie komunitného centra mesto vyfinancuje najskôr
z vlastných zdrojov a budú zaslané žiadosti o platbu na refundáciu vynaložených
finančných prostriedkov.
Začiatok prevádzky komunitného centra závisí ako od kolaudačného rozhodnutia, tak
od registrácie mesta Levice ako poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré túto sociálnu
službu bude poskytovať prostredníctvom komunitného centra. Po úspešnej registrácii
sa bude mesto uchádzať aj o podporu v rámci národného projektu, ktorý sa zameriava
na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na
sociálne začleňovanie príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, čím by sa
v prípade úspešnosti ušetrili finančné prostriedky v rozpočte mesta.

Novopostavený objekt Komunitného centra na
Ladislavovom dvore

V rámci uvedeného projektu bolo jednou z hlavných aktivít odstránenie nezákonne
umiestneného odpadu v lokalitách mesta osídlených početnou marginalizovanou
rómskou komunitou. V priebehu februára sa začalo so sanačnými prácami a z lokality
Ladislavov dvor, kde sa nelegálne skládky odpadov tvoria opakovane niekoľko rokov,
sa odviezol odpad s celkovou hmotnosťou 442,36 ton. Sanačné práce prebiehali aj na
Koháryho ulici, kde sa čierna skládka nachádzala za záhradami rodinných domov.
Celková hmotnosť odvezeného odpadu z tejto lokality bola 157,26 ton. Skládky v oboch
lokalitách boli tvorené zmesovým komunálnym odpadom, ktorý sa hromadil niekoľko
rokov napriek opakovanému odstraňovaniu, upozorňovaniu a snahe zlepšiť situáciu
v daných oblastiach. Finančné prostriedky vynaložené na sanáciu čiernych skládok
boli mestu Levice uhradené na základe žiadosti o platbu v priebehu apríla 2019. Ďalšou
aktivitou projektu bolo obstaranie štyroch veľkokapacitných kontajnerov, ktoré
boli zakúpené v októbri minulého roka a budú umiestnené na novovybudovaných
stojiskách, ktoré sú tiež súčasťou projektu a ktorých výstavba v súčasnosti prebieha.
Parcely, na ktorých budú stojiská stáť, sa nachádzajú v areáli sociálno-bytovej výstavby
v časti Ladislavov dvor. Ukončenie všetkých aktivít projektu je naplánované na koniec
júna 2019.
Mgr. Miroslava Bandová
projektová manažérka MsÚ Levice

Jedna z nelegálnych skládok v lokalite Ladislavov dvor - pred a po odstránení skládky

Nákup športovej výbavy pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času v Leviciach
Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády
Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja
športu na rok 2018“.
Mestu Levice bola schválená dotácia na podporu rozvoja
športu na rok 2018 vo výške 1 005 Eur a spolufinancovanie
mesta vo výške 212,10 Eur.
Ide o podporu zameranú na nákup športovej výbavy
pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času
v Leviciach. Dodávateľ spoločnosť NOMiland, s.r.o.
Košice, v zmysle objednávky dodá (cvičiacu sadu,
skladací matrac, rehabilitačnú hrušku, florbalovú
Nové športové vybavenie pre CVČ bránku, športovú hru, balančný disk, balančný

gumový expandér overball loptu a florbalový set).
Nákupom športového vybavenia sa zvýši záujem
o jednotlivé krúžky, dosiahnu sa pozitívnejšie výsledky
v športových aktivitách, ďalej umožní žiakom vykonávať
športovú aktivitu na vyššej úrovni, pričom sa bude
rozvíjať vzťah k danému športu a zároveň sa žiaci budú
takýmto spôsobom starať o svoje zdravie a pravidelný
pohyb. Zakúpené športové vybavenie bude motivovať
a zatraktívni tréningový proces a zvýši sa počet členov
v záujmových útvaroch.
Ing. Dana Kišová
projektová manažérka MsÚ

Talentmánia v Materskej škole Konopná
Dostalo sa mi veľmi milej úlohy byť porotkyňou na
prehliadke talentov v Materskej škole Konopná. Malí
žiaci zo všetkých tried škôlky sa usadili na stoličky
a z predškolákov sa na krátku chvíľu stali umelci a
športovci, zabávajúci divákov za búrlivého potlesku.
Podujatie otvorila škôlkárska hymna, ktorú si deti
zaspievali a mažoretky vo veselých farebných
kostýmoch s tanečnou choreografiou pod vedením pani
učiteľky prekonali svoj strach z verejného vystúpenia
a roztancovali všetky deti, učiteľov a aj porotcov.
Po nich nasledovali jednotliví účinkujúci s veselými
predstaveniami, radosťou v detských očiach, trošku
roztrasené hlásky a tréma. Ukázali nám svoj športový
talent vo futbale a tenise. Predviedli sa aj malí herci
s divadielkom o Červenej čiapočke, či básničkami
o medvedíkovi, budíku a Veľkej noci. Spev a tanec boli

tiež na programe v podaní malých speváčok s ľudovou
piesňou a modernej tanečnice. Svoje umelecké vlohy
predviedol aj klavirista, flautistka a maliarka.
O zábavu a potlesk nebola núdza a my, porotkyne,
sme len chválili a povzbudzovali deti do budúcnosti,
aby pokračovali a rozvíjali svoje talenty. Bolo krásne
sledovať, ako sa z nesmelých osôbok stávajú odvážne
osobnosti, vedomé si svojho talentu. Krásna myšlienka
dodania odvahy a zbavenia strachu z verejného
vystúpenia vyčarila radosť medzi deťmi, ale aj pocity
hrdosti učiteľov a rodičov.
My si môžeme do budúcnosti len želať veľa odvážnych
a talentovaných detí, ktoré takto získajú skúsenosti s
verejným vystupovaním a zároveň naberú sebavedomie,
ktoré je pre ich budúcnosť veľmi dôležité.
Veronika Geffertová

Prehliadka talentov v MŠ Konopná

Novinky z Levickej radnice č. 2 / 2019

samospráva

5

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie
(t.j. najneskôr 24. 05. 2019).
neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z
• meno a priezvisko,
hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
• rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch
Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území
kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky
Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ
a následne do volebnej schránky.
rodné číslo nemá pridelené,
• štátnu príslušnosť,
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne
V listinnej forme, alebo elektronicky mohol volič požiadať upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
mesto o vydanie hlasovacieho preukazu v termíne odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
do 03.05.2019.
hlasovacích lístkov.

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku
a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže
voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie
ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
a ani na území iného členského štátu Európskej únie, • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku
zapísaný,
a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej • ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe
republiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých
hlasovacieho preukazu alebo
voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej • na základe slovenského cestovného dokladu, ak
únie.
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a ani na území iného členského štátu Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
Priebeh volieb
verejného zdravia.
Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
do zoznamu voličov mesto, v ktorej má občan iného predložením občianskeho preukazu alebo pobytového
členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na
jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu
jeho žiadosti a vyhlásenia.
s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom
Žiadosť spolu s vyhlásením občan musel predložiť občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu
najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková
15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
voličov mu zaniklo. Volič, ktorý požiada pre voľby do v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky
Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada obce.
o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ani na území iného členského štátu Európskej
100 Eur.
únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením
Vydanie hlasovacieho preukazu
slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť pobyte v cudzine, ktorého vzor je zverejnený buď na
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať na webovom sídle mesta Levice. Okrsková volebná
mesto o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov,
základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí
hlasovacieho preukazu.
k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
(t.j. najneskôr 24. 05. 2019) v úradných hodinách mesta.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru
Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý
môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu

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.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila
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 nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania
mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
členmi okrskovej volebnej komisie.
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 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 organizačnotechnickým zabezpečením volieb do Európskeho
parlamentu 2019, 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 do Európskeho
parlamentu 2019 sú zverejnené na internetovej stránke
mesta Levice www.levice.sk
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno právneho oddelenia MsÚ

nevynechal ani jedny voľby
Pán Ľudovít Štiglinc počas svojho dlhého života nevynechal ani jedny voľby. Bolo tak aj počas týchto
prezidentských volieb, keď absolvoval prvé aj druhé kolo. „Voliť chodím odkedy boli voľby zriadené,“ hovorí
97-ročný volič. „Každé voľby sú veľká udalosť, práve preto by mal ísť každý voliť,“ dopĺňa. Už teraz má v pláne sa
zúčastniť volieb do europarlamentu, pokiaľ mu zdravie dovolí, a ak aj nie, ako hovorí - vždy je možnosť požiadať
o prenosnú urnu a členovia volebnej komisie prídu za ním domov. Výhovorka neexistuje. „Pokiaľ žijem, môžem voliť.
Len treba chcieť.“
Pán Štiglinc by mohol byť vzorom mnohým občanom, ktorí nad možnosťou voliť len mávnu rukou a radšej využijú
čas inak. Právo voliť vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky a je to jediná možnosť, ako osobne rozhodnúť o vedení,
resp. smerovaní štátu či mesta.
Pánovi Štiglincovi prajeme veľa zdravia a energie, aby ešte mnohokrát mohol využiť svoje právo voliť .
Ľudovít Štiglinc

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Ocenili najlepších športovcov mesta Levice
Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach
vybrala na základe návrhov levických športových
klubov najúspešnejších športovcov za rok 2018, ktorým
bolo dňa 16. apríla 2019 v levickej synagóge odovzdané
ocenenie Športovec roka v kategóriách jednotlivec,
športový kolektív a celoživotný prínos pre šport.
Ocenených bolo desať jednotlivcov, tri športové kolektívy
a boli odovzdané dve ocenenia za celoživotný prínos pre
šport.

V kategórii jednotlivcov si boli ocenení:
1. Samuel Horváth – škola Boxu Levice
2. Kateřina Foltánová – Karate klub Goju – ryu Levice
3. Šimon Peter Suchánsky – ŠK Aquasport Levice
4. Sabína Kupčová – ŠK Aquasport Levice
5. Adam Kossuth – Judo klub Levice
6. Denis Adámik – HK Levice
7. Kevin Kollár – Futsal team Levice
8. Boris Bátovský – ŠK Atóm Levice
9. Jasmína Pavlíková –VK Palas Levice
10. Martin Majer – Judo klub Levice

Aktivity Komisie MČ Horša
Posedenie k MDŽ
Ako každý rok, aj tento sme sa streli ženy, matky, dievčatá a staré mamy pri
oslave MDŽ v priestoroch KD v Horši, dňa 10.3.2019, čiže vždy najbližšiu nedeľu
po 8.marci. Po príhovore predsedu komisie pre MČ v Horši JUDr. Jána Janáča
s prianím všetkého dobrého sa nám prihovorila aj predsedníčka MOMS v Horši,
pani Mária Udvardy-Liptáková, ktorá nám priblížila udalosti a históriu osláv
MDŽ ako výročie štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali
za zrušenie desaťhodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým
pracovným podmienkam. Preto by sme si mali vážiť a hodnotiť prácu všetkých
žien aj v dnešnej dobe a uvedomiť si, ako ženy pracujú a čo všetko pre nás robia
a zabezpečujú.
Po oficiálnej časti sme mali prichystané pohostenie a posedenie sa nieslo v uvoľnenej
atmosfére. Ženy si povymieňali rady, recepty, nápady a naplánovali najbližšie spoločné
akcie v obci Horša. Pri odchode domov každá žena dostala ružičku, ako malú vďaku
a spomienku na príjemne strávené popoludnie.
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
V sobotu 20.4.2019 sa v mestskej časti Horša konal už 4. ročník veľkonočného
stolnotenisového turnaja. O veľkom záujme o tento turnaj svedčí aj 19 zúčastnených
hráčov. Tí boli rozdelení do dvoch kategórií - ženy a muži. Hráči sa svojou bojovnosťou
postarali o chvíle plné napätia. Do poslednej chvíle neboli víťazi jasní. Prekonať
ostatných sa napokon v kategórii žien podarilo Zuzane Ráczovej, druhá skončila
Katarína Erošová a tretia Miroslava Mituníková. V kategórii mužov zvíťazil Vladimír
Mojžiš pred druhým v poradí Vladimírom Šopom a tretím Slavomírom Tóthom. Celý
turnaj sa niesol v priateľskej a dobrej nálade a to sa postaralo o príjemne strávené
športové dopoludnie.
Ing. Miroslava Mituníková
Komisia MČ Horša
Verejné stretnutie s
občanmi mestskej časti
Horša
Dňa 8. marca sa uskutočnilo prvé z
tohtoročných verejných stretnutí s občanmi
mesta Levice. Verejné stretnutie sa konalo
v kultúrnom dome v mestskej časti Horša
za prítomnosti obyvateľov tejto mestskej
časti a predstaviteľov samosprávy –
primátora, zástupcu primátora, prednostu mestského úradu, predsedu finančnej komisie
a predsedu a členov komisie mestskej časti Horša. Na stretnutie bola pozvaná aj
riaditeľka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepného závodu Levice,
ktorá prítomných obyvateľov informovala o spustení prevádzky novopostavenej
čističky odpadových vôd dňa 18. marca a o postupe využívania tejto ČOV.
V súvislosti s touto témou kládli občania množstvo otázok – ohľadom ceny vývozu
odpadových vôd, dopravného zaťaženia fekálnymi vozidlami a s tým súvisiaca otázna
nosnosť mosta cez Sikenicu aj otázka výstavby kanalizácie. Ďalšími témami, ktoré sa v
diskusii ozývali, bolo nové dopravné riešenie námestia v Horši, čistenie ciest po zimnej
údržbe aj kvalita pitnej vody.
Primátor informoval o podanom projekte Wifi pre každého, ktorý by v prípade
schválenia vyriešil problém s nedostupnosťou signálu v Horšianskej doline. Zároveň
tému rozšírenia internetu bude riešiť aj na rokovaní so zástupcami Slovak Telekom.

V kategórii Športové kolektívy boli ocenení:
1. Basketbalový klub Levickí Patrioti
2. Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
3. Volejbalový klub Palas VK Levice
Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport dostali:
MUDr. Jozef Mészáros, p. Michal Bátovský, tréneri BK
Levice
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa
osobných a športových úspechov aj v budúcnosti!
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Aktivity Komisie MČ Kalinčiakovo
Tradičné stavanie mája v
Kalinčiakove
V mestskej časti Kalinčiakovo sa stále
pripomínajú dlhoročné tradície. Tak tomu bolo
aj v nedeľu 28.4.2019. Májový strom najskôr
farebnými stuhami ozdobili detičky z Materskej
školy v Kalinčiakove a následne ho mládenci
a chlapi v sprievode hudby preniesli na námestie.
Ľudia z Kalinčiakova, Levíc i okolia odmenili
potleskom novopostavený májový strom.
Nasledovalo milé predstavenie detí z materskej
školy, žiakov zo ZŠ na Vinohradoch a náladu
ďalej robili svojim hudobným vystúpením
Veselí chlapci z Levíc. Popritom sa podával aj
tento rok chutný guláš. Je krásne, že táto akcia
priláka množstvo ľudí, ktorí sa môžu stretnúť,
zabaviť, porozprávať či spoznať.
Úspešná prehliadka pamiatok pokračuje
Komisia v mestskej časti Kalinčiakovo pripravuje už druhý ročník prehliadky
s odborným výkladom pod názvom Skrytá história. Návštevníci si môžu prehliadnuť
interiér románskeho kostolíka a barokového kaštieľa a dozvedieť sa mnoho zaujímavých
informácií z našej mestskej časti.
Ing. Elena Krajkovičová
Komisia MČ Kalinčiakovo
Verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti
Kalinčiakovo

Dňa 21.3.2019 sa uskutočnilo verejné stretnutie obyvateľov mestskej časti Kalinčiakovo
s predstaviteľmi mesta – primátorom, zástupcom primátora, prednostom mestského
úradu, poslancami mestského zastupiteľstva a členmi komisie mestskej časti
Kalinčiakovo.
V úvode stretnutia informoval predseda komisie mestskej časti Kalinčiakovo
PhDr. Roman Salinka o aktivitách v mestskej časti a o aktuálnych problémoch, ktoré
by chceli v rámci tohto stretnutia riešiť. Na základe informácii vedenia mesta aj otázok
obyvateľov sú v tejto mestskej časti problémy po výstavbe kanalizácie, obyvatelia nie
sú spokojní s kvalitou nového chodníka aj nového ihriska. V rámci diskusie riešili
nedostatky pri odvoze bioodpadu a údržbe zelene popri jarku a pri potoku. Ďalšou
témou bola rekonštrukcia kaštieľa. Podľa vyjadrenia primátora mesto podalo žiadosť
o dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške vyše 30 tisíc Eur, ktorá
však nebola schválená. Mesto musí dať najprv vypracovať projektovú dokumentáciu,
aby mohlo žiadať o dotácie na rekonštrukciu. Ďalej občania žiadali o úpravu zelene
pri románskom kostolíku. Podľa vyjadrenia primátora úpravu areálu kostolíka už
mesto riešilo s predstaviteľmi cirkvi, avšak zo strany pamiatkového úradu sú prísne
požiadavky na vykonanie pamiatkového prieskumu pred každou činnosťou. Mal by
sa tu vybudovať prístupový chodník a vysadiť zeleň.
Problematiku internetového pripojenia by, podľa informácií predsedu komisie MČ
a primátora, malo vyriešiť dodanie optického internetu, a v prípade schválenia projektu
Wifi pre každého, aj free wifi zóny pre návštevníkov mestskej časti aj kúpaliska
Margita-Ilona.
Ing. Adriana Macáková
Ing. Adriana Macáková
ref.
vzťahov
s
verejnosťou
MsÚ Levice
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Objavujte Región Tekov na podujatiach
Je známe, že správne koncipované podujatie je jeden z najefektívnejších spôsobov
propagácie produktov v cestovnom ruchu, cieľových miest alebo samospráv či
organizácií. Už počas mesiacov marec a apríl sa odštartovali tradičné oblastné
degustácie vín v obciach Pukanec a Rybník, ktoré predstavili svojich šampiónov aj na
verejných prezentáciách a sebavedomo reprezentujú náš región ako vinohradnícku
oblasť. Tieto podujatia sú zvyčajne sprevádzané príjemným folklórnym programom
a ochutnávkou lokálnej gastronómie. Vyvrcholenie jarnej sezóny degustácii si môžete
vychutnať 4. mája na jubilejnej 25. „Oblastnej výstave vín v Čajkove 2019“. V tento deň
to nebude jediné miesto, ktoré sa predstaví kvalitnými vínami. V Bátovciach sa bude
konať už 7. „Bátovská koštovka vín miestnych vinohradníkov“. Skvelú atmosféru
v Bátovciach umocňuje priestor gotickej vínnej pivnice pod Gazdovským dvorom
a samozrejme lokálne svieže vínka a pochutiny. Podujatie bude sprevádzať okrem
iného aj skvelá „Mužská spevácka skupina Bátovčan“. Všetci milovníci vínka a vínnej
kultúry sú srdečne vítaní a vinohradnícke spolky sa už tešia na vašu priazeň a podporu.
Mestá Levice a Želiezovce organizujú špecifické podujatia predstavujúce a oslavujúce
mesto a pripravujú nielen pre miestnych, ale aj návštevníkov mimo mesta a región
pútavý program.
Podujatie „Dni mesta Levice“ je tradične plné zaujímavých eventov a predstavení. Je
z čoho si vyberať počas celého týždňa od 10. do 18. mája 2019. Tento rok odštartujú
podujatie 10. mája Levické poľovnícke dni, ktoré sa už po druhýkrát predstavia

Začína nová sezóna na levickej Kalvárii
Občianske združenie Patrimonium servandi (ďalej OZ) oznamuje verejnosti, že od
nedele 5. mája začína tohoročná sezóna, kedy je možnosť vystúpiť na 22 m vysokú
vyhliadkovú vežu, v sakrálnom areáli levickej Kalvárie. Každú nedeľu až do konca
októbra bude veža sprístupnená od 14:00 do 16:00 hod. OZ zabezpečí dospelého
dobrovoľníka, ktorý bude mať pri veži službu. Len počas nepriaznivého počasia
(búrka, dážď, silný vietor) veža otvorená nebude. Dobrovoľným vstupným prispejú
návštevníci na údržbu veže a celého kalvárskeho areálu. Budeme tu zároveň ponúkať
farebné informačné materiály o Kalvárii (bulletiny, pohľadnice, magnetky). Odmenou
za výstup po 64 schodoch do výšky 12 m na vyhliadkovú terasu je zaujímavý pohľad
na štyri svetové strany do blízkeho i niekoľko desiatok kilometrov vzdialeného okolia
Levíc. Pri orientácii pomáhajú pozorovateľom štyri fotopanorámy upevnené na
zábradlí.
Túto sezónu pribudnú v dolnej časti areálu z vnútornej strany kamenného múru
horizontálne železné opierky na bezpečné zaparkovanie bicyklov. Tiež máme
pripravený materiál – agátovú guľatinu na nové schody do lesoparku - vďaka
sponzorstvu levického závodu Štátne lesy a.s. Tie staré spráchnivené a zodraté schody
chceme vymeniť čím skôr, lenže trpíme nedostatkom mužských rúk, potrebných pri
tejto fyzicky náročnej práci. Pekne udržiavané kvetinové záhony a skalky, i čistota
a poriadok v celom areáli, sú výsledkom práce starostlivých a ochotných ženských rúk.
Obnova nemocničnej kaplnky
V druhej polovici mája chceme začať najdôležitejšie záchranné práce na bývalej
nemocničnej kaplnke. Pripravená je výmena plechovej strešnej krytiny nad najstaršou
časťou kaplnky postavenej v roku 1888 a nad jej novším presbytériom, pristavaným v
30. rokoch minulého storočia. Zároveň musíme podmurovať základy tejto prístavby,
aby sme zabezpečili jej veľmi narušenú statiku. Keďže v oboch prípadoch ide o
technicky náročnú robotu, realizovať ju budeme profesionálnymi firmami. Ďalšie etapy
obnovy pôvodnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho, ktorá tvorí súčasť najstaršej časti
nemocničného areálu v Leviciach, závisia od našich finančných možností. Chceme sa
poďakovať aj Mestu Levice za finančnú dotáciu pre naše OZ Patrimonium servandi,
ktorú nám pridelilo tiež na tento rok.
PhDr. Katarína Holbová
predsedníčka OZ Patrimonium servandi

Nemocničná kaplnka - súčasný stav exteriéru

v novom šate na levickom zimnom štadióne. V tento deň budú takisto odštartované
už 12. Dni fotografie v Leviciach 2019 v krásnych priestoroch Levickej synagógy.
11. mája sa odprezentujú Tekovskí vinári na Levickom hrade a 12. mája budú mať
šancu všetci milovníci folklóru vychutnať si súťaž amatérskych spevákov v CK Junior.
Viac informácií nájdete na programe podujatia, ktorý je aj súčasťou novín a nájdete ho
aj na výlepných plochách MsKS Levice. Podujatie sa ukončí ako každý rok v centre
mesta jarmokom dňa 17. a 18. mája, počas ktorého si budete môcť vychutnať skvelé
pivá od skvelých pivovarov. Prezradíme, že jeden pivovar varí svoje skvelé pivo
z levického sladu, ktorý sa môže pýšiť Európskou značkou kvality. Ktorý to je? Príďte
ho nájsť na Námestie hrdinov počas Levického jarmoku. Jarmočný program budú
sprevádzať výborné hudobné kapely a hudobníci.
Mestské dni v Želiezovciach každoročne ponúkajú návštevníkom podujatia
v príjemnom prostredí zaujímavý program. Tradične sa historický park s kaštieľom
rodiny Esterházy naplní návštevníkmi, ktorí majú možnosť navštíviť hudobné koncerty
a ochutnať lokálnu gastronómiu. Je to ideálna príležitosť, kedy môžete spoznávať
Želiezovce, nevynechajte ju a navštívte mesto Franza Schuberta.
Sledujte nás na našich webových stranách a sociálnych sieťach, aby ste boli dobre
informovaní o tom, čo s v regióne deje. www.regiontekov.info; www.oocrtekov.sk;
FB: Región Tekov ; Instagram: regiontekov.
Mgr. Denis Marosy
výkonný riaditeľ OOCR Tekov

Pátrajte s Levíkom

a súťažte o krásne ceny !
Milé deti, milí rodičia,
aj v tomto roku môžete spoznávať naše mesto a jeho okolie prostredníctvom pátracej
akcie s Levíkom, pri ktorej zažijete množstvo zábavy, spoznáte tajomné miesta Levíc a
ak budete šikovní, nájdete poklad!
Ako na to ?
V Levickej informačnej agentúre alebo u partnerov projektu – v Tekovskom múzeu,
Tekovskej hvezdárni a na kúpalisku Margita-Ilona si vyzdvihnite peknú maľovanú
brožúru s názvom „Krížom – krážom za pokladom“. Tu nájdete všetky potrebné
informácie, množstvo úloh, otázok a hádaniek, na ktoré nájdete odpoveď návštevou
miestnych pamiatok a zaujímavostí. Počas absolvovania nenáročných úloh navštívite
pekné miesta, dozviete sa všeličo zaujímavé, spoznáte mesto a hlavne – strávite
príjemný čas na čerstvom vzduchu.
Každý, komu sa podarí nájsť indície a prinesie do Levickej informačnej agentúry
vyplnený kupón, získava malý poklad. To však nie je všetko ! Všetky správne vyplnené
súťažné kupóny postupujú do súťaže o krásne ceny, ktorých výhercov žrebujeme v
decembri počas podujatia Mikuláš v meste.
Tak neváhaj a poď! Zober so sebou rodičov, starých rodičov či kamarátov a zaži kopec
zábavy! Zatiaľ si môžeš vymaľovať Levíka.
Viac na www.levice.sk alebo v Levickej informačne agentúre.
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