Dvojmesačník mesta Levice

Ročník XVII / č. 4 - september 2019, nepredajné

Mestská športová olympiáda
seniorov 2019

mestská športová olympiáda
stredných škôl 2019

Levických karatistov prijal primátor
mesta levice

Seniori Levíc opäť ukázali svoj elán a chuť súťažiť.
Vysoká účasť a dobrá nálada nechýbali ani na
tohtoročnom 4.ročníku Mestskej športovej olympiády
seniorov.
Viac na str. 5

V priestoroch Správy športových zariadení sa konala
Mestská športová olympiáda stredných škôl, ktoré
medzi sebou súťažili o Putovný pohár prednostu MsÚ.

Primátor mesta prijal zástupcov a úspešných športovcov,
ktorí reprezentovali mesto Levice na historicky prvých
majstrovstvách sveta v karate na Slovensku.

Viac na str. 5

Viac na str. 5

rekonštrukcia levického nadjazdu
Dlho plánovaná rekonštrukcia nadjazdu po vzájomnej dohode zhotoviteľa, objednávateľa, autorského a stavebného
dozoru z dôvodu zistenia závažných konštrukčných porúch prebieha v obmedzenom režime.
Viac na str. 3
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SAMOSPRÁVA

Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2019
Rokovali o ďalšom postupe prestavby kultúrneho
domu Družba v Leviciach
Poslanci MsZ schválili nasledovný postup :
• spracovať projektovú dokumentáciu (PD) pre stavebné konanie tak, aby
cena predpokladaných rozpočtových nákladov bola cca 4 000 000 Eur s DPH
(4 500 000 Eur s DPH s inventárom),
• uzatvoriť Zmluvu o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie:
1. PD pre stavebné konanie:
118 000 Eur bez DPH
2. PD pre uskutočnenie stavby: 94 900 Eur bez DPH
3. Autorský dozor:
8 000 Eur bez DPH
Spolu:			
220 900 Eur bez DPH (265 080 Eur s DPH),
• uzatvoriť Zmluvu o dielo na spracovanie PD len v rozsahu bodu 1. tak, aby súčasťou
PD pre stavebné konanie bol aj podrobný rozpočet výkaz výmer, ako aj komplexná
správa o prevádzkových nákladoch celej budovy,
• po vypracovaní PD pre stavebné konanie predložiť na MsZ komplexný materiál
ohľadom Družby s návrhom ďalšieho postupu a následne po schválení v MsZ sa
môže realizovať časť bodu 2. a 3.

Participatívny rozpočet umožní občanom rozhodovať
o použití mestských financií
Mesto Levice zavedením mechanizmu participatívneho rozpočtu ako súčasti
samosprávnych procesov umožní občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej
možnej miere. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môžu občania rozhodnúť,
ako bude vynaložená časť rozpočtu v rámci jedného kalendárneho roka. Pravidlá
participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných
procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností
ich aktívnej participácie. Participatívny rozpočet mesta Levice predstavuje nástroj
samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta do rozhodovacieho
procesu o použití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
Cieľom mesta je prostredníctvom participatívneho rozpočtu zvýšiť záujem obyvateľov
o veci verejné, podporovanie aktívneho občianskeho prístupu a účasti na verejných
rozhodnutiach samosprávy, vytvorenie priestoru pre aktivity a záujmy obyvateľov
zamerané na zlepšenie života v meste. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu
obyvatelia mesta rozhodujú o účele použitia príslušnej položky rozpočtu na daný
kalendárny rok. Obyvatelia sa priamo podieľajú na použití prostriedkov rozpočtu
formou občianskych projektov.

Schválili spoluprácu S mestom Nagymaros
V zmysle zákona o obecnom zriadení obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti
spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov
vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia
územných celkov, alebo územných orgánov. Mesto Levice má záujem o dlhodobú
systematickú spoluprácu so zahraničnými samosprávami.
Nagymaros je mesto v Maďarsku v Peštianskej župe v okrese Vác. Mesto Nagymaros
oslovilo naše mesto s ponukou na spoločné aktivity v roku 2017. Impulzom boli
aktivity venované cestovateľovi, vedcovi, spisovateľovi a vydavateľovi Kálmánovi
Kittenbergerovi, ktorý spája obe mestá. Uskutočnili sa návštevy predstaviteľov
samospráv, delegácia nášho mesta sa zúčastnila v roku 2018 a 2019 na Dňoch Kálmána
Kittenbergera. V roku 2019 na uvedenej slávnosti vystúpil TŠK Junilev, uskutočnila sa
spoločná cyklojazda klubov oboch miest. Obe mestá majú záujem o spoločné projekty
v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu, pre mládež, seniorov. Pri vzájomných
stretnutiach predstavitelia oboch samospráv deklarovali záujem o spoluprácu vo
viacerých oblastiach aj s podporou rôznych dotačných schém, napríklad programu
Interreg a Európa pre občanov. Nadviazaním spolupráce s mestom Nagymaros mesto
Levice získa aktívneho a spoľahlivého partnera pre projekty v rámci V4 i ďalších.

Mesto vstupuje do klubu Smart Cities
Základnou víziou samosprávy pre rozvoj mesta je zvýšenie kvality života. Jedným zo
spôsobov je i koncept Smart cities, ktorý využíva digitálne a komunikačné technológie
na zvýšenie kvality života v mestách. Vláda SR schválila v júli tohto roku finančný
mechanizmus, ktorý predstavuje významný krok vedúci k takejto zmene.

oznam
Podávanie žiadostí
o dotácie na rok
2020

V rámci Smart Cities budú podporované oblasti energetiky, odpadového hospodárstva,
dopravy, životného prostredia či automatizácie (príkladmi môžu byť témy, ktoré
už riešia viaceré samosprávy na Slovensku, napr. ekologické a energeticky úsporné
osvetlenie, vodozádržné opatrenia, tepelný a energetický manažment budov, bývanie,
bezpečnosť, smart aplikácie a pod.). Výhodou členstva pre Mesto Levice bude
zdieľanie príkladov dobrej praxe z domova i zo zahraničia, príprava projektov za účasti
a v spolupráci so združením.
Základné oblasti a zároveň príležitosti pre stanovenie stratégie Smart City v našom
meste sú :
1. život v meste ( smart living ) – kultúra, cestovný ruch, bývanie, bezpečnosť, sociálne
prostredie,
2. verejná správa ( smart governance ) – komunikácia s verejnosťou, účasť na verejnom
živote,
3. podnikateľské prostredie ( smart economy ) – podpora podnikania, medzinárodná
spolupráca,
4. životné prostredie ( smart environment ) – ovzdušie, odpady, energie, voda,
5. ľudské zdroje ( smart people ) – celoživotné vzdelávanie, pluralita,
6. doprava ( smart mobility ) – stav komunikácií, parkovanie, generel dopravy.
Dopad na rozpočet: bežné výdavky, členské pre rok 2020 vo výške 1 500 Eur.

Nové ulice v meste
Z dôvodu rozširujúcej sa výstavby rodinných domov v meste Levice bolo potrebné
pomenovať dve novovzniknuté ulice v lokalitách Krížny vrch a Podhradie. Primátor
mesta menoval Komisiu pre označovanie ulíc v meste Levice, ktorá na svojom
zasadnutí konanom dňa 07. 08. 2019 navrhla názvy pre tieto novovzniknuté ulice.
V lokalite Krížny vrch sa pre novovzniknutú ulicu navrhol názov Včeláriková ulica a
v lokalite Podhradie, názov Hradná ulica. Názvy nových ulíc boli schválené Všeobecne
záväzným nariadením č. 147 o určení názvov ulíc.

Zoznam pamätihodností mesta
Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Levice, ktorý bol schválený
na 10. riadnom zasadnutí MsZ zo dňa 28.06.2012 bol poslancami MsZ zrušený, s tým,
že mestský úrad dostal za úlohu vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Levice aj s novým zoznamom pamätihodností mesta v termíne do 31.12.2019.

Priority mesta Levice pre volebné obdobie 2018 – 2022
Priority mesta Levice pre volebné obdobie 2018 – 2022 je strategický dokument, ktorý
nadväzuje na Program rozvoja mesta na roky 2015 – 2020. Vychádza ďalej z volebných
programov zvoleného primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, návrhov
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestského úradu. Programové
vyhlásenie definuje priority v týchto oblastiach :
1. Efektívna samospráva
2. Kvalitné miesto na bývanie
3. Zeleň a životné prostredie
4. Kultúra a šport
5. Bezpečné mesto
6. Cestovný ruch
7. Aktívne a sociálne občianstvo
8. Európske mesto
Realizácia jednotlivých priorít je rozdelená na celé volebné obdobie. Ako spôsob
financovania sú uvedené vlastné zdroje (výnosy miestnych daní a miestneho poplatku,
podiely na daniach v správe štátu), dotácie a granty ( Interreg, Európa pre občanov,
Environmentálny fond, Nórske granty a granty EHP, Visegrad Fund, operačné
programy), úver (obec v zmysle ustanovenia §17 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
Priority mesta Levice pre volebné obdobie 2018 – 2022 budú zverejnené na web stránke
mesta www.levice.sk.
Útvar primátora mesta Levice

Mesto Levice oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, pôsobiacim na
území mesta Levice, že do 31. 10. 2019 je možné na Mestský úrad Levice podávať žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2020.
Žiadosti je potrebné podať v súlade s požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území
mesta Levice. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť zároveň so žiadosťou.
Upozorňujeme, že povinnou prílohou naďalej zostáva výpis z registra trestov právnických osôb nie starší
ako tri mesiace.
Tlačivo žiadosti je dostupné v Kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, alebo je tiež zverejnené na web stránke
mesta v časti Tlačivá.
Dotácie sú rozdeľované v oblastiach športu mládeže, kultúry, školstva, v oblasti sociálnej a zdravotnej,
v oblasti životného prostredia, cestovného ruchu a pre registrované športové kluby dospelých.

samospráva
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Investičné akcie mesta do konca roku 2019
Klimatizácia ZUŠ Levice
• zabudovanie klimatizácie na I. a II.NP, dodávateľ firma MERAX s.r.o. Levice
v sume 17 380 Eur, projektová dokumentácia 700 Eur.
MŠ Okružná 23
• komplexná rekonštrukcia a modernizácia pavilónu „C“ MŠ - dodávateľ LEVSTAV
Levice s.r.o., Ing. Horniak Jozef VIALLE, Levice v sume 418 680 Eur. Bude sa
realizovať statické zabezpečenie mikrolilotami, výmena elektroinštalácie, výmena
okien, dverí, nové podlahy, omietky, výmena sanitárnych zariadení, rozvodov
vody a kanalizácie, nové maľby.
II.ZŠ Levice, Sv. Michala 42
• bola zrealizovaná výmena okien v malej a veľkej telocvični a v spojovacej chodbe.
V decembri prebehne výmena podlahy v malej telocvični a v druhej etape v marci
2020 začne zateplenie objektov veľkej a malej telocvične. Dodávateľ výmeny okien
firma AKELA Mont s.r.o., Želiezovce v sume 52 056 Eur a dodávateľ výmeny
podlahy a zateplenia firma MIBAU sk s.r.o., Levice v sume 65 164,00 Eur.
Parkovisko Dopravná 3-5, Levice
• v sume 148 980,00 Eur realizuje firma Ing. Jozef Horniak VIALLE, Levice.
Vybudovaním parkoviska sa získa 50 parkovacích miest . Súčasťou parkoviska je
odvodnenie, verejné osvetlenie a výsadba zelene.
WORKOUT ihrisko na Vinohradoch
• v sume 64 000 Eur bude realizovať firma MM Cite Trenčín s.r.o. V rámci stavby
budú realizované hracie prvky - sústava hrázd, bradlá, sústava stien, balančné
trubky, parkový mobiliár a výsadba zelene. Workout ihrisko je súčasťou športovorelaxačného areálu na Vinohradoch.

Obnova vybraných MK
• ul. Saratovská (časť od Ku Bratke po ul. Mochovskú ), ul. A. Sládkoviča (od Ľ. Štúra
po ul. Tyršovu ) a ul. Tyršova v celkovej sume 250 000 Eur. Aktuálne prebieha
verejné obstarávanie. V prípade nepriaznivého počasia sa realizácia presunie na
začiatok roka 2020.
Chodník mestská časť Kalinčiakovo
• pokračovanie pravá časť, realizuje firma TOSTAV s.r.o., Levice v sume 29 712 Eur.
Výstavba detských zariadení
• ul. P. O. Hviezdoslava, ul. Mochovská a ul. Vojenská bude realizovať firma
DEXTRADFE s.r.o., Žilina v sume 96 500 Eur.
Mestská časť Malý Kiar ,modernizácia verejného osvetlenia
• ide o osvetlenie príchodového chodníka a areálu kostola. Predpokladaný náklad
16 000 Eur. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie.
Do konca roka 2019 budeme mať pripravené projektové dokumentácie (PD) na
realizáciu týchto stavieb :
PD obnovy MK v mestských častiach Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Čankov, PD
rekonštrukcie kaštieľa v Kalinčiakove, PD rekonštrukcie Židovskej školy, PD II.ZŠ
zateplenie budovy školy, PD rekonštrukcie MŠ ul. Konopná a ul. Perecká, PD parkoviská
ul. kpt. Nálepku a Saratovská, PD ul. Tatranská II. etapa, PD Rozšírenie cesty vrátane
chodníka Kalinčiakovo - Margita-Ilona, PD V.ZŠ osvetlenie bežeckej dráhy + tartan,
PD rekonštrukcie verejného osvetlenia na ul. Ľ. Štúra, ul. Mestský majer.
Realizácia týchto stavieb záleží od finančných možností mesta.

SPRÁVA O STAVE REKONŠTRUKCIE
NADJAZDU

Komunitné centrum Levice

Po odkrytí nosných častí mosta (základových konštrukcií, mostných záverov,
opôr, oporných múrov, pilierov) a mostného zvršku bolo zástupcami zhotoviteľa,
objednávateľa, autorského a stavebného dozoru skonštatované, že z dôvodu závažných
konštrukčných porúch musia byť stavebné práce na porušených konštrukciách
pozastavené s tým, že ostatné práce môžu pokračovať v obmedzenom režime.

Ing. Dana Bieliková, OÚPSP MsÚ,
referent pre investičné akcie

Ladislavov dvor

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje“

Dňa 30.septembra 2019 o 10:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie komunitného
centra v lokalite Ladislavov dvor, vybudovaného v rámci projektu ,,Komunitné
centrum Levice – Ladislavov dvor“, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Realizácia projektu trvala od apríla minulého roku až do augusta tohto roku, kedy
bolo novovybudované komunitné centrum zaregistrované medzi poskytovateľov
sociálnych služieb vedených na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie priestorov pre komunitné centrum,
ktoré by prostredníctvom svojich činností pomáhalo v oblasti sociálnych služieb
a nachádzalo riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v hmotnej núdzi,
ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu,
sociálnu mobilitu, či získania sociálnych zručností. V rámci projektu bol objekt
vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce
zameranej na aktivizáciu jednotlivcov, ako aj celej komunity k riešeniu ich problémov.
Veríme, že cieľ projektu, ktorým je integrácia marginalizovanej rómskej komunity
v meste Levice do sociálneho, ekonomického, kultúrneho života a celkové zlepšenie
životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva, sa prostredníctvom aktivít
Ďalší vývoj stavby budeme sledovať a pravidelne informovať občanov prostredníctvom komunitného centra podarí naplniť.
web stránky mesta Levice www.levice.sk.
Komunitnému centru a jeho klientom prajeme veľa motivácie a úspechov!
Mestský úrad Levice
Mestský úrad Levice
Nie je vylúčené, že v konštrukcii mosta môže dôjsť ku krehkým poruchám, v dôsledku
ktorých môže nastať samovoľná deštrukcia mosta bez predošlých príznakov. Na základe
týchto skutočností a niekoľkých rokovaní sa zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa,
autorského i stavebného dozoru a odborníci z odboru mostných konštrukcií zhodli na
vykonaní zaťažkávajúcej skúšky a jej následného posúdenia. V 38. týždni pribudla pod
nadjazdom – mostom železná konštrukcia ako predpríprava na zaťažkávajúcu skúšku.
Na základe výsledkov zaťažkávajúcej skúšky posúdi projektant jestvujúci projekt
zosilnenia pilierov a základov. Ak nepríde k zmene, zhotoviteľ bude pokračovať v
prácach na základoch a stĺpoch podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Projektant
spracuje projektovú dokumentáciu úpravy konštrukcie v oblasti úložných prahov
vrátane ložísk a výstuže nad úložnými prahmi. Prvé výkresy potrebné k začatiu prác
na úpravách spodnej časti stavby predloží do polovice októbra. Po obdržaní projektovej
dokumentácie začne zhotoviteľ so stavebnými prácami na úprave spodnej časti mosta.
Po naprojektovaní zmien predloží aktualizovaný harmonogram prác.
K dnešnému dňu boli na predmetnej stavbe realizované stavebné práce v celkovej
hodnote 445 300 Eur.

Rekonštrukcia nadjazdu v Leviciach

Komunitné centrum, Ladislavov dvor
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Komisie
mestského zastupiteľstva
v Leviciach
Komisia kultúry pri MsZ Levice
Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Leviciach, zvoláva
spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste a spolupracuje
s nimi, preberá žiadosti o dotácie týkajúce sa záujmovo-umeleckej činnosti, posudzuje
projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie
dotácie príslušnému orgánu. Komisia ďalej prerokováva materiály, ktoré prechádzajú
mestským legislatívnym procesom a zápisy do kroniky mesta. Sleduje stav kultúrnych
pamiatok na území mesta, propagáciu kultúrneho dedičstva mesta a podáva návrhy
na zlepšenie. Prehodnocuje prácu kultúrnych zariadení v meste (MsKS, LTS).
Navrhuje a dáva podnety na organizovanie celomestských osláv a iných kultúrnych
podujatí. Iniciuje oceňovanie výrazných osobností a talentov v oblasti kultúry, umenia
a spoločenského života a nominuje osobnosti na udelenie ocenení Mesta Levice.
Komisia úzko spolupracuje s Komisiou pre označovanie ulíc v meste Levice
a Tabuľovou komisiou.
V súčasnosti komisia pracuje na vytvorení dvoch miest pre exteriérový šach a hravé
chodníky v priestore mesta, ďalej na vytvorení nového moderného mestského loga,

Komisia Životného prostredia a komunálnych vecí
Predseda: Ing. Dušan Daniš, PhD
Členovia poslanci: MUDr. Juraj Braun
Členovia: Mgr. Luboš Baran, Monika Kováčová, Jozef Kubovič, Ing. Tomáš Legútky,
Mgr. Markéta Meleková

samospráva
na tvorbe VZN o pamätihodnostiach mesta a zoznamu pamätihodností. Komisia
pozostáva z nadšencov a odborníkov, ktorí zastrešujú jednotlivé oblasti kultúry:
Simona Hudecová - bola členkou a vedúcou dnes už neexistujúceho levického
divadelného súboru Slovenské pohronské javisko. V roku 2000 patrila medzi
spoluzakladateľov Divadla Pôtoň. Je držiteľkou mnohých ocenení v amatérskych
divadelných súťažiach za herecké výkony. V súčasnosti príležitostne účinkuje
v divadelných a amatérskych filmových projektoch.
Mgr. Petra Števková – žurnalistka, pracuje v oblasti reklamy, venuje sa grafike,
fotografii a tvorbe textov. V roku 2016 bola spoluorganizátorkou Vianočného mestečka
v Leviciach, vďaka ktorému bola znovu obnovená tradícia vianočných trhov v meste.
PaedDr. Lenka Kluchová - zakladateľka a trénerka, choreografka úspešného tanečnošportového klubu JUNILEV.
PhDr. Ladislav Vincze – muzeológ, archivár, venuje sa dokumentácii regionálnej
histórie a ľudovej kultúry. Je spoluautorom publikácií sústredených na regionálne
dejiny Tekova, Hontu a Nitry.
Juraj Gergely - pedagóg Súkromného konzervatória v Nitre a Základnej umeleckej
školy v Leviciach, člen rady Slovenskej jazzovej spoločnosti v Bratislave, člen komisie
kultúry MsZ mesta Levice, zakladateľ Jazzového centra v Leviciach, ako prvé na
Slovensku, organizátor kultúrnych podujatí, jazzman-bicie nástroje. V roku 2001
obdržal “CENU LADISLAVA MARTONÍKA” za organizačné aktivity v oblasti jazzu
za rok 2000, ktorú udeľuje Slovenský Hudobný fond.
Csaba Tolnai - venuje sa amatérsky histórii mesta Levice a aj histórii celého okresu.
Bc. Miloš Zaujec - nadšenec pre kultúru, člen komisie kultúry pri NSK.
4. Zavedenie mestských včiel,
5. Odstraňovanie inváznych rastlín,
6. Tvorba koncepcie zelene v meste Levice, vychádzajúc zo štandardov minimálnej
vybavenosti obcí,
7. Revitalizácia stávajúcich parkových priestorov v meste,
8. Komunálny odpad,
9. Označenie a sprístupnenie súčasných a vybudovanie dočasných verejných toaliet
v CMZ,
10. Eliminácia vizuálneho smogu v meste.

Komisia začala svoju činnosť v januári 2019, stanovila si svoje programové priority na
nadchádzajúce obdobie a vytvorila si pre plnenie cieľov pracovné skupiny:
• pre odpady a zvýšenie podielu separácie odpadu,
• pre zeleň a diferenciáciu plôch trávnikov,
• pre riešenie inváznych rastlín,
• pre tvorbu prírodného cintorína,
• pre zavedenie mestských včiel,
• pre zabezpečenie verejných toaliet v meste Levice.
Medzi programové priority zaradila nasledujúce činnosti:
1. Zmena manažmentu trávnatých plôch v meste Levice a jeho častiach,
2. Zmena ochrany drevín,
3. Celoplošná starostlivosť o mestský cintorín vrátane plôch vo vlastníctve tretích
osôb,

Do teraz sa nám podarilo začať so zavádzaním biodiverzitných plôch, intenzívne sa
venovať spracovaniu koncepcie zelene, ktorá bude hotová v novembri 2019, zavádzať
zmeny v odpadovom hospodárstve mesta, príprava zavedenia separácie biologicky
rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského od r. 2021, zmeny v obstarávaní
starostlivosti o zeleň a jej skvalitnenia a kontroly od r. 2021, nájsť možnosti zavedenia
mestských včiel, pripraviť koncepciu tvorby tzv. prírodného cintorína s realizáciou
v r. 2020, označiť verejné WC a nájsť možnosť pre umiestnenie samočistiacich
dočasných verejných WC, či načínať témy, ako cyklohliadky, odstraňovanie inváznych
drevín, ochrana dravcov na území mesta atď.
Ing. Dušan Daniš, PhD

Komisia MsZ v Leviciach pre zabezpečovanie
požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej
časti Horša

príslušný rok si komisia schvaľuje vždy na prvom zasadnutí v roku a snaží sa ich
prerozdeliť na jednotlivé mesiace v roku. Zaoberá sa podnetmi občanov a prenáša ich
požiadavky na mestský úrad resp. Mestské zastupiteľstvo.

Plán podujatí na rok 2019 je nasledovný:
Február:		
Koštovka vín z Horšianskych viníc,
Marec:		
Stretnutie občanov s vedením mesta Levice,
Marec:		
Posedenie k MDŽ,
Apríl:		
Veľkonočný stolnotenisový turnaj,
Jún: 		
Hodový futbalový zápas, hodová zábava,
Jún: 		
Výlet do Čierneho Balogu,
August:		
Rybárske preteky,
September:
Tajomstvo Horšianskeho kotlíka – koštovka kotlíkových jedál,
November:
Stolnotenisový turnaj o Pohár predsedu komisie MČ,
Mikuláš pre deti,
Komisia zasadá pravidelne podľa schváleného harmonogramu a prerokováva December:
Posedenie s dôchodcami,
materiály určené na zasadanie MsZ. Zabezpečuje a organizuje prípravu všetkých December:
Silvestrovská zábava a vítanie Nového roku 2020.
spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v MČ Horša. Plán podujatí na December:
		
JUDr. Ján Janáč
JUDr. Ján Janáč – poslanec MsZ v Leviciach, predseda komisie od roku 2014, zodpovedá
za zvolávanie zasadnutí komisie, činnosť komisie počas celého volebného obdobia
a prenos informácií a požiadaviek obyvateľov Horše na vedenie mesta Levice.
Ing. Miroslava Mituníková – podpredsedkyňa komisie, zodpovedná za kultúrnu
a sociálnu oblasť, prípravu a organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí v Horši.
Zuzana Šebová – členka komisie, zodpovedná za kultúrnu a sociálnu oblasť, prípravu
a organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí v Horši.
Slavomír Tóth – člen komisie, zodpovedný za športovú oblasť a komunálne veci.
Ivan Beňo – člen komisie, zodpovedný za športovú oblasť a komunálne veci.

Poďakovanie
Materská škola, Konopná ul.8, Levice je zameraná na rozvíjanie pohybových
schopností a zručností detí predškolského veku, bojuje pohybom proti obezite
detí a realizáciou aktivít , ktoré učia deti zdravému životnému štýlu. U detí sa tak
zlepšuje celková zdatnosť a odolnosť.
Prostredníctvom dotácie Mesta Levice boli zakúpené pre deti ďalšie fitnes stroje,
ktoré dopomôžu deťom k lepšej kondícii a radosti z cvičenia. Zakúpený bol
aj pojazdný kôš na lopty.
Rodičovské združenie a deti vyjadrujú veľkú vďaku za finančný príspevok Komisii
vzdelávania pri MsÚ v Leviciach.
Anna Chovanová predsedníčka RZ

Materská škola - Konopná 8, Levice
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Levickí karatisti

na prijatí u primátora
mesta Levice

Dňa 25. septembra 2019 v obradnej sieni mesta Levice prijal primátor mesta Levice
RNDr. Ján Krtík a zástupca primátora mesta Levice p. Csaba Tolnai zástupcov levického
karate klubu Goju-Ryu. Jedným z dôvodov bolo úspešné reprezentovanie mesta, ale aj
Slovenska na historicky prvých majstrovstvách sveta v karate na Slovensku, ktoré sa
konali v dňoch 20. – 23.06.2019 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Medailová žatva členov levického karate klubu bola skutočne výnimočná :
Sofia Havranová, 2.miesto v kategórii kata 9 ročné deti.
Laura Kothajová, 3.miesto v kategórii kata 9 ročné deti.
Obe nastúpili aj v družstvách detí, kde obsadili – 2 miesto.
Bianka Brázová, 1.miesto (majsterka sveta) v kategórii kata 12 ročné dievčatá.
Chiara Holečková, 1.miesto (majsterka sveta) v kategórii kata kadetky do 15 rokov.
Daniela Zbihlejová, 2. miesto v kategórii kata kadetky do 15 rokov, 3. miesto
v družstve.
Kateřina Foltánová, 1. miesto (majsterka sveta) v kategórii kata kadetky do 17 rokov,
v otvorenej kategórii kata kadetky do 17 rokov získala 2. miesto.
Bianka Havranová, 2. miesto v kategórii kata kadetky do 17 rokov.
René Kubovič, 3. miesto v mužskej kategórii kata nad 21 rokov.
Martina Valentíková, 2. miesto v ženskej kategórii kata.
Tomáš Valentík a Peter Zelinka, 1. miesto (majster sveta) v kategórii kumite družstvá,
3. miesto v kategórii kumite rotačné družstvá.
Peter Zelinka, 3. miesto v kategórii kumite do 85 kg.
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Mestská športová olympiáda
seniorov 2019
V pondelok 16. septembra 2019 sa v priestoroch mestského športového areálu stretli
všetci aktívni seniori z mesta, aby si spoločne zmerali sily na 4. ročníku Športovej
olympiády seniorov. Podujatie organizuje Mesto Levice v spolupráci s Dennými
centrami. Prihlásiť sa mohli nielen seniori, ktorí sú členmi štyroch denných centier
v meste, ale každý dôchodca, ktorý mal chuť zmerať si fyzické schopnosti, či porovnať
kondíciu s rovesníkmi.
Vyše 80 účastníkov strávilo príjemné dopoludnie nielen aktívnym pohybom, ale
predovšetkým v dobrej nálade. Seniori nastúpili v dobrej kondícii a nerobili im problém
disciplíny ako beh na 50 m, štafetový beh 3x50 m, kop loptou do bránky, hod loptičkou
do diaľky, hod loptičkou na cieľ, petang, či plávanie na 25 m. Výsledková listina je
k nahliadnutiu na webovej stránke mesta www.levice.sk.
K úspešnému priebehu podujatia prispelo určite aj príjemné počasie a zavŕšenie
športového dopoludnia pri chutnom obede.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Mestský úrad Levice

Mestská športová olympiáda stredných škôl
„O POHÁR PREDNOSTU MsÚ“
výsledková listina
Skok do diaľky dievčatá:
1. miesto: Deborah Laktišová, PG
2. miesto: Natália Kasalová, SOŠ služieb
3. miesto: Daniela Počajiová, GAV

Skok do diaľky chlapci:
1.miesto: Timo Pavúk, GAV
2.miesto: Erik Pavlovič,
GYM.sv.Vincenta
3.miesto: Dávid Michalovič, OA

Beh na 100 m: dievčatá:
1. miesto: Liliana Valachovičová,
GYM sv.Vincenta
2. miesto: Kornélia Fojtíková,
SOŠ služieb
3. miesto: Lívia Selická, PG

Beh na 100 m: chlapci:
1.miesto: Branislav Mišura, GAV
2.miesto: Kristián Griesbach,
GYM. sv. Vincenta
3.miesto: Adam Bukovčan, OA

Beh na 800m dievčatá:
1. miesto: Jana Macsaiová, GAV
2. miesto: Karin Jánošová,
GYM. sv. Vincenta
3 miesto: Zuzana Plachyová, PG

Beh na 1500m chlapci:
1.miesto: Libor Poracký, GAV
2.miesto: Anton Zelei, SOŠ poľnohos.
3.miesto: Ján Száraz, SOŠ tech. a služ.

Propozície bežeckých pretekov

Vrh guľou dievčatá:
1. miesto: Emma Andrášiková, PG
2. miesto: Oxana Szárazová,
ŠUP L. Bielika
3. miesto: Dominika Zeleiová,
GYM. sv. Vincenta

Vrh guľou chlapci:
1.miesto: Martin Boócz, SOŠ poľnohos.
2.miesto: Miloslav Konopka, GAV
3.miesto: Dávid Michalovič, OA

Organizátor: Mesto Levice a komisia MsZ športu
Riaditeľ pretekov: Ing. Igor Varga
Termín a čas podujatia : 27.10.2019 o 14:00 hod.
Miesto podujatia: Levice

Stolný tenis dievčatá:
1. miesto: Adriana Balúchová, GAV
2. miesto: Dominika Chorvátová,
GYM. sv. Vincenta
3. miesto: Darina Hanková, OA

Stolný tenis chlapci:
1.miesto: Oliver Potocký,
GYM. sv. Vincenta
2.miesto: Jakub Trňan, GAV
3.miesto: Jaroslav Fiťka, SOŠ tech. a služ.

Majstrovstvá sveta skončili, ale priniesli pre nás pozitívne zistenia, že karate
Goju-Ryu z Levíc má šikovných a talentovaných pretekárov, zdôraznil vo svojom
príhovore primátor mesta Levice.
Gratulujeme všetkým účastníkom MS za krásnu reprezentáciu.
Útvar primátora mesta Levice

LEVICKÁ
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Levice 27. október 2019

Štart a cieľ: Holubyho ul. – zadný vchod do mestského úradu (štart detí do 6 rokov,
7- 12 rokov zvlášť a všetky ostatné kategórie spolu)
Hlavná kategória beží tri okruhy (1 okruh = cca 3 333 m).
Každý beží koľko okruhov zvládne. Každý účastník behu zodpovedá za svoju
bezpečnosť a zdravotný stav.
Za osoby mladšie ako18 rokov zodpovedajú rodičia.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom podujatia. Organizátor
zabezpečí hliadku prvej pomoci, pitný režim a malé občerstvenie, ďalej zabezpečí
dopravnú hliadku na ulici: Kittenbergera, Záhradná, Komenského a Rozmarínová
Šatňa – WC: prízemie budovy MsÚ

Hodnotenie:

1. miesto – muži, ženy, deti 2013 a mladšie, 2007-2012
2. miesto – muži, ženy, deti 2013 a mladšie, 2007-2012
3. miesto – muži, ženy, deti 2013 a mladšie, 2007-2012
najstarší účastník podujatia
Každý účastník získa medailu. Myšlienkou podujatia je vytvárať záujem o rekreačný
beh, ako nenáročnú a zdraviu prospešnú aktivitu.

Meranie časov – elektročasomiera – čipový systém

Je potrebné sa registrovať online na www.casomierapt.sk do 26.10.2019 do 18:00 h
Kto sa nestihne načas zaregistrovať, bude sa môcť zúčastniť Levickej 10, ale nebude
sa mu merať čas!

Prezentácia na mieste:

od 12:00 hod. do 13:45 hod. vo vestibule budovy mestského úradu

Bližšie informácie: 036 6350 248, paulina.tamasova@levice.sk
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj .

Malý futbal
1. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla
2. miesto: Obchodná akadémia
3. miesto: Stredná odborná škola techniky a služieb
Volejbal
1.miesto: Gymnázium Andreja Vrábla
2.miesto Obchodná akadémia
3. miesto Stredná odborná škola pedagogická
Basketbal
1. miesto: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
2. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla
3. miesto: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

výsledné umiestnenie škôl
1. Gymnázium Andreja Vrábla
2. Obchodná akadémia
3. Gymnázium sv. Vincenta de Paul
4. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
5. Stredná odborná škola techniky a služieb
6. Stredná odborná škola služieb
7. Stredná odborná škola pedagogická
8. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
9. Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika
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Prečo sme si vybrali práve tento hrob?
Spolu s rodičmi je tam pochovaná ich najstaršia dcéra Helena, narodená v Leviciach
r.1907. Medzi Levičanmi bola známejšia ako Taby Ica. Po matkinej smrti pomáhala
otcovi starať sa o 3 mladších súrodencov, rodina žila vo veľmi skromných pomeroch.
Vďaka svojmu talentu však Helena vyštudovala v rokoch 1931 – 1934 odbor keramiky
na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, kde pôsobili ako pedagógovia poprední
Na levickom cintoríne je viacero hrobov významných osobností nášho
slovenskí a českí výtvarní umelci. Vo svojej dobe (roky 1928 – 1939) patrila ŠUR medzi
mesta aj regiónu, o ktoré sa starajú konkrétne organizácie alebo inštitúcie,
najpokrokovejšie výtvarné školy v Európe a dala základ modernému priemyselnému
lebo už niet nikoho z príbuzných, ktorí by takýto hrob udržiavali.
dizajnu.
V roku 2017 si písomnou dohodou s Mestom Levice vzalo pod svoj patronát OZ
Taby Icu uznávali Levičania ako výtvarnú umelkyňu. Hoci vyštudovala keramiku
Patrimonium servandi hrobové miesto rodiny Tabyovej.
a krátko sa venovala i sochárstvu, po návrate domov sa uplatnila ako dizajnérka
v levickej kamenárskej firme Andezitové kameňolomy. Tam pôsobila v 40. – 70.
rokoch 20. storočia. Patrila k prvým dizajnérkam na Slovensku, ktorej sa podarilo
úspešne uplatniť v priemyselnej výrobe. Podľa jej návrhov sa vyrábali úžitkové aj
luxusné predmety zo známeho levického „zlatého ónyxu“. Boli to rôzne vázy, stojany
na fotografie, dózy, kazety, ťažidlá, popolníky, hodiny, fajčiarske, písacie i šachové
súpravy, tiež krížiky, svietniky, sväteničky. Dodnes ešte majú vo svojich domácnostiach
mnohí obyvatelia Levíc i širokého okolia tieto výrobky. Vyvážali sa tiež do zahraničia.
Málo kto vie, že pomník na námestí Hrdinov v Leviciach bol realizovaný tiež podľa jej
návrhu, ešte v roku 1945.
V Tekovskom múzeu sú vo fonde výtvarného umenia uložené rôzne krajinárske skice,
kreslené návrhy kamenárskych výrobkov i monumentálnejších pomníkov od Heleny
Tabyovej. Vo fondoch múzea sú tiež albumy rodinných fotografií Tabyovcov a početná
kolekcia predmetov z levického zlatého ónyxu, vyrobených podľa jej návrhov. Helena
Tabyová zomrela v roku 1974 v Leviciach, slobodná, bezdetná a pochovaná je ku
svojim rodičom (otec Taby Lajos 1875 – 1940, matka 1978 – 1926).
V roku 2017 bolo hrobové miesto Tabyových zanedbané, biela mramorová ohrádka
a pomník boli znečistené prachom, machom, lístím, burina bola hlavnou zeleňou. Od
jesene 2017 sme postupne hrob upravili, vypleli, vysadili zopár nenáročných trvaliek
a skrášlili žardinierou. V tomto roku sme sa rozhodli pre náročnejšiu obnovu - odborné
očistenie a ošetrenie mramoru, aby bol opäť elegantný, biely. Podarilo sa to uskutočniť
vďaka ochote levického kamenára na dôchodku Juraja Cintulu a jeho 2 pomocníčok z
našej kalvárskej brigádnickej skupinky. Naša vďaka za bezplatné poskytnutie potrebnej
elektriny patrí levickému Krematóriu. Urobili sme tiež novú výsadbu trvaliek a voľnú
Obnovené hrobové miesto rodiny Tabyovej plochu pokryla nová vrstva jemne drveného kameňa. Hrobové miesto Tabyovcov
dostalo podobu zodpovedajúcu úcte, ktorú si táto rodina od Levičanov zaslúži.

Kto bola Helena Tabyová
Taby Ica

PhDr. Katarína Holbová, predsedníčka OZ
brožúru na predstavenie dôležitých miest, ktoré návštevníci môžu objavovať počas
ich návštevy s dôležitými informáciami, ktoré sú potrebné pre návštevu historických
pamiatok, múzeí alebo turisticky atraktívnych miest.

Tekov a Patrioti Levice

Objavujte Tekov s turistickými mapkami
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov pracovala a v súčasnosti pracuje na
tvorbe reprezentatívnych turistických materiáloch, ktoré majú nie len propagovať
danú destináciu, ale aj pomôcť návštevníkom a aj domácim spoznávať miesta
dokonalejšie. Dlhodobejšie sa organizácia zaoberala tvorbou takejto mapky pre obec
Kalná nad Hronom, nakoľko to brala ako výzvu a výsledok sa podaril. Turistická
mapka umožňuje dokonalé zorientovanie sa v obci a pomáha objavovať zaujímavé
a atraktívne miesta, ktoré stoja za to objavovať počas vašej návštevy Kalnej nad
Hronom. Ďalšou dôležitou turistickou mapkou je mapa mesta Želiezovce, ktorá
predstavuje a informuje najdôležitejšie historické pamiatky a takisto pomáha pri
orientácii a vyhľadávaní dôležitej infraštruktúry mesta. Treťou turistickou mapkou je
mapa obce Čajkov, ktorá vznikla za účelom zviditeľniť hlavné črty obce a predstaviť
všetky možnosti aktívneho oddychu, ktoré táto obec prekvapivo ponúka. V pláne
na tento rok má ešte organizácia v spolupráci s mestom Levice vytvoriť turistickú

Tradičný
Levický jarmok

Patrioti Levice sa dohodli na zaujímavej a na Slovensku doposiaľ málo vídanej
spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Tekov. Cieľom tohto partnerstva
je zvýšenie povedomia o Tekovskom regióne, ktoré môžu Patrioti ako momentálne
najpopulárnejší športový klub v regióne Tekova šíriť prostredníctvom svojho mena
a zápasov na Slovensku, aj v zahraničí.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov má hlavné poslanie, v súčasnej
fáze jej existencie, vytvoriť strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré majú
potenciál tvoriť komunikačný kanál medzi organizáciou, domácimi (čo je veľmi
dôležité) a budúcimi návštevníkmi Regiónu Tekov. Je nesmierne dôležité, aby
tento komunikačný kanál bol viditeľný a populárny. Basketbalový klub Levický
Patrioti tento potenciál určite predstavuje a sme radi, že sa naše ciele v tejto
súvislosti stretávajú. Preto je iniciatíva zo strany klubu Patrioti Levice pre našu
organizáciu veľmi pozitívna a prínosná a prichádza presne v správnej dobe.
V dobe kedy sa organizácia snaží o predaj vytvorenej slovenskej regionálnej značky
turistickej destinácie a jej umiestnenie na mape ponúk cieľov pre regionálny
turizmus. Byť viditeľný v naplnených športových halách je určite správnym krokom
v dosiahnutí tohto cieľa.
Denis Marosy, riaditeľ OOCR TEKOV

Tak ako každý rok aj v tomto roku Mesto Levice usporiada Tradičný Levický jarmok 2019 v dňoch 17.10. 2019
až 20.10.2019, ktorý každoročne navštívi veľký počet návštevníkov z celého okolia.
V období pred konaním tejto spoločenskej akcie sa snažíme o väčšiu agitáciu smerom k návštevníkom Tradičného
Levického jarmoku, kde z ohľadom na prevenciu kriminality upozorňujeme všetkých návštevníkov na zvýšenú
pozornosť pred drobnými krádežami, ktorých počet síce z roka na rok klesá, ale aj tak sa vždy nájde niekto, kto sa
stane obeťou nejakého vreckára.
Miesto konania Tradičného Levického jarmoku býva vždy preplnené návštevníkmi, čo vedia títo drobní zlodeji
využiť, nepozorovane sa k nim priblížiť a zobrať peňaženku, mobilný telefón alebo iné cennosti. Mestská polícia
monitoruje priestory jarmočiska, ale pri takom veľkom počte návštevníkov je veľmi ťažké spozorovať čo sa deje
v tlačenici pred stánkom. Preto najlepšou prevenciou pred drobnými krádežami zostáva zvýšená obozretnosť
každého návštevníka. Noste preto peňaženku alebo peniaze v prednom vrecku nohavíc, alebo v uzatvorenej
kabelke, ktorú majte vždy pod dohľadom. Mobilné telefóny nenoste v zadných vreckách nohavíc. Ostatné cennosti
odporúčame ponechať doma, a ak ich už máte so sebou, alebo pri sebe je lepšie ich zbytočne nevystavovať a nedávať
tak zámienku možným zlodejom, aby vás okradli.
V prípade, že aj napriek tomu dôjde ku krádeži MsP odporúča túto skutočnosť čo najskôr nahlásiť na najbližšom
oddelení PZ SR, alebo na oddelení Mestskej polície v Leviciach.
Bc.Adámik Miloš,
referent preventívno-výchovných činností, MsP Levice

rôzne
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Čo nového je na našich športoviskách,
informuje riaditeľ Správy športových zariadení
mesta Levice, Ing. Roman Takács

• V mesiaci august bolo odovzdané do užívania nové osvetlenie nad ľadovou plochou. Jednalo sa o modernizáciu
starého osvetlenia, ktoré nahradilo 136 ks LED svietidiel s ovládaním. Stálo to takmer 120 000 Eur, financované
to bolo z mestského rozpočtu. Prínosom bude zvýšenie svietivosti až na 1 400 luxov. Okrem toho bola
z rozpočtu mesta zakúpená nová časomiera v sume 5 000 Eur na základe požiadavky z hokejového klubu pre
zabezpečenie 2 ks takýchto časomier pre zápasy 1. ligy.
• SŠZ urobila rekonštrukcie aj v rehabilitačnom centre, k regeneračnej linke sa tohto roku zakúpila nová vírivá
vaňa ako aj 5 miestna infrasauna. Obidve tieto zariadenia už boli opotrebované a bolo nevyhnutné ich vymeniť.
• Do športovej haly bol zakúpený nový stroj na čistenie podláh, nahradil starý nefunkčný. Týmto novým strojom
sa vyčistila palubovka, na niektorých miestach bola opravená a následne natretá vrstvou ochranného laku.
V hľadisku boli demontované všetky sedadlá plocha pod nimi bola vyčistená, aplikoval sa nový náter a sedačky
znovu namontovali.
• Na plaváreň bol zakúpený nový bazénový vysávač, ktorý by mal pomôcť v udržiavaní čistoty vody v bazéne.
Okrem toho je tu pre návštevníkov pripravená novinka v podobe Aerosolového morského kúpeľa. Je to kabínka do ktorej
sa vháňa tryskou silne mineralizovaná voda z Podhájskej. Je to procedúra na celé telo a inhalovanie. Má priaznivé účinky na
organizmus či už na dýchacie cesty, imunitný systém, pokožku a pod.

Čo plánujeme ?
• Opravu opláštenia zimného štadióna,
• Pripravuje sa projekt pre dostavbu nových šatní pre hráčov ľadového hokeja,
• Reálne sa uvažuje o výstavbe umelej hracej plochy na futbalovom štadióne, priestor je vybraný, prebieha proces malých
pozemkových úprav, aby mesto tieto pozemky dostalo do vlastníctva, realizácia by mohla začať najskôr v roku 2021.
Čo sa financovania týka, ak mesto nedostane časť prostriedkov z projektov cez Slovenský zväz ľadového hokeja,
budú musieť tieto investície čakať na financie z mestského rozpočtu.

žiaci v Leviciach cestujú zadarmoo
Bližšie informácie o bezplatnej doprave môžu rodičia získať na telefónnom čísle
+421 915 733 733, je dostupné denne vrátane víkendov a sviatkov od 8:00 do 20:00 hod.,
ako aj prostredníctvom Zákazníckej linky, ktorú je možné kontaktovať aj e-mailom na
adrese informacie@arriva.sk.
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