Občasník mesta Levice

č. 3, ročník IV, máj-jún 2006, nepredajné

Slávnostné uvedenie knihy Levice na
starých poh¾adniciach do ivota

Dňa 9.5.2006 o 13.00 h na Mestskom úrade v Leviciach pri príležitosti 850. výročia prvej písomnej
zmienky slávnostne uviedol Ing. Štefan Mišák a pán
Juraj Kušnierik do života knihu s názvom Levice na
starých pohľadniciach od autora pána Csabu Tolnaiho.

Kniha je v predaji od 15.5.2006 v budove Mestského úradu v kancelárii prvého kontaktu a u
informátora za cenu výrobných nákladov 300,Sk/ks.

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
NÁVŠTEVA MESTSKÉHO ÚRADU LEVICE
7.6.2006 v èase od 8.00h – 15.00h

PROGRAM:
1. Stretnutie návštevníkov na mestskom úrade
na pracoviskách
- s primátorom mesta

- so zástupcom primátora mesta
- s prednostom mestského úradu
- s vedúcimi oddelení a so zamestnancami mestského úradu
2. Stretnutie návštevníkov na mestskom úrade v
zasadačke č. 38
- s poslancami za I. volebný obvod
od 10.00h do 11.00 h
- s poslancami za II. volebný obvod
od 13.00h do 14.00h
- s poslancami za III. volebný obvod
od 14.00h do 15.00h
3. Kultúrny program
- v obradnej sieni mestského úradu
prednáška o histórii Levíc, vystúpenie detí MŠ –
Povesť o levických bielych husiach, premietanie
videofilmov o meste Levice histórii a súčasnosti
- na nádvorí mestského úradu
predstavenie ľudových remesiel, výstavka výtvarníkov Združenej strednej školy odevnej, ďalekohľadmi z nádvoria levickej radnice

Zmena úradných hodín na finanènom oddelení referáte
daní a poplatkov a v kancelárii prvého kontaktu
Mestský úrad v Leviciach oznamuje občanom, že
na finančnom oddelení referáte daní a poplatkov a v
kancelárii prvého kontaktu došlo k zmene úradných
hodín v piatok od 8.00 h – 18.00 h.
Úradné hodiny v ostatných dňoch zostávajú
nezmenené.
V tomto čase si občania môžu vybaviť
na finančnom oddelení referáte daní a poplatkov:
- úhrady platieb za vyrubené poplatky a dane v pokladni MsÚ podať oznámenie o vzniku
a zániku
poplatkovej a daňovej povinnosti
- podať žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona na
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a na zníženie poplatku.
- získať informácie o výške daňovej a poplatkovej
povinnosti ako aj ďalšie informácie o spravovaných
daniach a poplatku na referáte daní a poplatkov.
v kancelárii prvého kontaktu :
- osvedčiť listinu alebo podpis na listine (okrem listín
v cudzom jazyku, listín, ktoré sa majú použíť v cudzine, preukazov totožnosti, výpisov z katastra
nehnuteľností)
- vybaviť rybársky lístok
- vyzdvihnúť ekologické "psie" vrecúško
- kúpiť jednorazovú parkovaciu kartu, propagačný
materiál o meste
- získať úradné tlačivá (formuláre) k svojej žiadosti
- podať písomnú žiadosť, v prípade potreby zaplatiť
správny poplatok
- nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov mesta Levice ako štatút mesta,
všeobecne záväzné nariadenia mesta a pod.

- vyzdvihnúť tabuľku súpisného, resp. orientačného
čísla na základe vydaného rozhodnutia o jeho pridelení
stránkové hodiny pre osvedčovanie sú
nasledovné:
pondelok:
8,00-11,30
12,30-15,30
utorok:
8,00-11,30
12,30-15,30
streda:
8,00-11,30
12,30-16,30
štvrtok:
nestránkový deň
piatok:
8,00-11,30
12,30-18,00
Poplatok za osvedčenie podpisu je 30,- Sk /podpis
Poplatok za osvedčenie listiny je 50,- Sk/stranu
(oslobodenie od poplatku je v zmysle zákona)
K osvedčeniu je potrebné predložiť platný občiansky
preukaz, príp. cestovný pas.
V kancelárii prvého kontaktu MsÚ si môžete vyzdvihnúť ekologické "psie" vrecúško, určené výlučne
na zber psích exkrementov. Po predložení dokladu o
zaplatení poplatku za psa Vám bude vydaných 150
ks vrecúšok na štvrťrok. Použité vrecúško vhadzujte
do nádob určených na tento účel, ktoré sa
nachádzajú pri zónach na venčenie psov (bielozelené plastové odpadové nádoby označené logom
psa). Svojím konaním takto budete chrániť životné
prostredie a zároveň nebudete znepríjemňovať život
ostatným občanom a neohrozíte zdravie detí.
Ing. Štefan Jurák
prednosta mestského úradu

O NAŠEJ PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKE
V roku 1156 ostrihomský
arcibiskup Martirius vysvätil na žiadosť šľachtica Euzidina kostol svätého
Martina v Bratke a tento kostol povýšil
na farský. K farskému obvodu Bratky
pridelil tri stredoveké dedinky (osady).
Bola to samotná Bratka, Levice s
komunitou hostí a Vitk. V latinskom
texte listiny, ktorá sa zachovala len v
prepise kráľa Ľudovíta I. z 28. augusta 1347 príslušná časť znie: „predictus
archyepiscopus eidem ecclesie tres Bratka, kostol sv. Martina, akademická rekonštrukcia prvej
villas in parochiam concessit: villam stavebnej fázy. Podľa A. Habovštiaka, 1963
Bratka, in qua ecclesia sita est, villam
Leua cum conventu hospitum ibidem comoran- že k počiatkom Levíc sa zachovali hneď dve listiny,
v minimálnom časovom rozpätí dvoch rokov. Preto
cium, villam Vitk“. O dedine Vitk sú posledné údaje
už dávno vzbudili pozornosť významných
zo 14.storočia, jej miesto sa v chotárnych názvoch
maďarských i slovenských historikov – medievalisúzemia dnešných Levíc nezachovalo, predpokladá
tov (odborníkov na stredovek). Z nich napr. v r.1916
sa však, že sa nachádzala v juhovýchodnej časti
L. Erdélyi ju považoval za falzum, kým K.Tagányi
katastra Levíc, azda neďaleko dnešnej časti Staré
za pravú (čo sa týka textu, ktorý sa zachoval iba v
Levice. Miesto Bratky je naproti tomu dobre známe.
overenom odpise). Z dnešných maďarských hisJej názov sa zachoval ako časť chotára mesta. Do
torikov napr. E. Ladányi(ová) ( 1971, 1977 ) ju tiež
konca do 18. storočia sa toto miesto v dokumenpovažuje za pravú a upozorňuje na jej význam z
toch uvádza ako „prédium Baratka“, to jest pustatihľadiska ďalšieho vývinu Levíc ako mesta.
na, zaniknutá dedina. V rokoch 1958-1960 tu
Kvôli stručnosti zostaňme pri názoroch slovenarcheológ A. Habovštiak uskutočnil vykopávky,
ských historikov. Už nežijúci dr. P. Ratkoš napadol
odkryl základy spomínaného kostola a cintorína
v r.1974 spochybňovanie Euzidinovej listiny zakokolo neho a stopy po stredovekej dedine.
ladajúcej faru v Bratke v roku 1156. Za argument
Problematické sú však z hľadiska tejto listiny
mu poslúžila práve listina z roku 1158, kde sa
namiesto Levíc už objavuje dedina Santov (Zamto).
Píše doslovne: „hronskobeňadický opát nemusel r.1347 falšovať fundačnú listinu fary v
kostolnej osade Bratka ani donáciu Euzidina“.
V prvom zväzku akademických dejín Slovenska
(1987) na str.197 ten istý autor už doslovne tvrdí,
že „Najstarší doklad na komunitu hostí sa viaže
na osadu Levice (zvanú i Zamto) roku 1156.
„Hostia“ bývali vojenským elementom, preto tu
Bratka, kostol sv. Martina, pôdorys prvej stavebneskôr vznikol aj hrad.“
nej fázy. Podľa A. Habovštiaka, 1963
Lokalita Santov (Zamto) sa ako pustá, zaniknutá
dedina spomína naposledy v listine z r.1489, keď
Levice už dávno existovali ako mestečko a streLevice, o ktorých časť autorov tvrdí, že ide o stre- disko rozsiahleho panstva. Uvedená listina
lokalizuje Santov medzi potoky Perec a Kompa,
dovekú dedinu Staré Levice (O Leva, Óléva), ktorá
preto nemohol byť v časti Dolné lúky (pod dnešnou
sa pod týmto názvom spomína až v r. 1388. Staré
Novou osadou, pri objektoch PD Levice), kde ju
Levice zanikli počas tureckých vojen v roku 1614
okolo r. 1960 v období vykopávok na Bratke približne
dnes sú vlastne na južnom okraji intravilánu nášho
umiestnil archeológ dr. Habovštiak. Korytá obidmesta. Našťastie, k Bratke existuje aj ďalšia, iba o
voch vodných tokov v Leviciach, kanála Perec i
dva roky mladšia listina (1158), ktorá sa zachovala
potoka Podlužianka boli za uplynulých 400 rokov
v origináli. Táto listina, aj keď ich výslovne nemenuviackrát regulované, premiestňované, spájané a
je, prináša dôležité informácie aj k Leviciam.
rozdeľované.
Namiesto Levíc sa tu uvádza dedina „Zamto“ (dnes
V 17.storočí to bolo hlavne kvôli hradu, v 18.-20.
by sa volala Santov), kde boli tiež usadení hostia..
storočí išlo o vodnú energiu (pohon mlynov),
Obidve listiny sú uložené v Arcidiecéznom archíve
zavlažovanie, ale aj odvodňovanie pozemkov. Je
v Ostrihome.
zaujímavé, že pre obyvateľstvo dedín okolo Levíc
V 12. storočí sa spísomňovanie právnych aktov
je Kompou vlastne (kanál) Perec. Ale spomínané
v Uhorsku iba ujímalo, vznikalo len málo listín. To,
dva toky sa približujú (a dnes, od začiatku 20.
čo bolo predsa len písomne potvrdené, pravidelne
storočia) aj križujú vždy len na území intravilánu
od 12.do 20.storočia ničili mnohé vojny a prírodné
Levíc. Osada Santov sa preto musela nachádzať
pohromy. Popredný znalec stredovekých listín na
na mieste dnešného intravilánu Levíc. Je pravdeSlovensku, dr.R. Marsina uvádza vo svojej vedecpodobné, že ide (aj) o „osadu hostí“, ktorá sa
kej edícii Slovenský diplomatár (1971) z 12.
storočia iba 55 listín, a to aj takých, ktoré sa spomína v z r. 1156, ktorá sa od (neskorších)
Starých Levíc veľmi skoro oddelila a určitý čas
Slovenska dotýkajú iba okrajovo. V sprievodných
existovala aj pod názvom Santov, pričom tiež neboštúdiách z r. 1974 k uvedenej edícii, v ktorej sú
la celkom totožná s pôvodnou osadou.
listiny vydané v plnom znení v latinčine, dr. MarsiLevice sú menovite uvedené iba v r. 1156, a
na podrobne rozoberá obidve „naše“ listiny, pričom
potom fakticky až v r. 1313, už v súvislosti s
listinu z roku 1156 považuje na základe istých výrahradom, z obdobia 157 rokov chýbajú podrobnejzov a slovných spojení za sfalšovanú v mladšom
šie písomné pramene. Preto nie je možné napísať
období, pred rokom 1347. Druhú listinu, z roku
nič o najstarších
dejinách nášho mesta v
1158 však považuje za nepochybne pravú. Na zák13.storočí. Kontinuitu osídlenia v dnešnom, zastalade toho preto pripúšťa, že nejaká listina tu pred
vanom mestskom centre nebude ľahké dokázať
rokom 1158 musela byť, ale že v roku 1347 už
ani prostriedkami archeológie. Ale o tom, že existuneexistovala a jej obsah bol dodatočne akoby
je aj v týchto miestach, nás nedávno presvedčil
rekonštruovaný, v záujme opátstva v Hronskom
výskum v r.2005, na stavenisku Kauflandu,
Beňadiku, ktoré viedlo spor o držbu Bratky a San200-300 metrov od dnešného centra mesta.
tova.
Vzhľadom na vzácnosť zachovaných listín z
Peter Tesák
12.storočia v celom Uhorsku je priaznivá náhoda,

UPOZORNENIE

Upozorňujeme rodičov detí, ktorým sa v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 3749/05-II/ zo dňa 14. decembra 2005 o poskytovaní dotácií poskytuje dotácia na stravu, školské potreby a na motivačný príspevok (ďalej len „dotácie“), že v prípade záujmu o poberanie dotácií v ďalšom polroku 2006 je v zmysle citovaného výnosu potrebné
opätovne zdokladovať splnenie podmienok nároku na dotácie. Formuláre na posúdenie príjmu pre
účely dotácií a Vyhlásenia rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi,
budú rodičom poskytnuté prostredníctvom predškolských zariadení a škôl, ktoré navštevujú ich
deti. Záujemcovia o dotácie predložia príjmy všetkých spoločne posudzovaných osôb v rodine za
posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov pred uplatnením si nároku (t.j. január – jún).
Vyplnené formuláre a príslušné potvrdenia je potrebné odovzdať na Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Leviciach, Ul. Ľ. Štúra č. 53, III. posch., č. dverí 310, najneskôr do 19. júla 2006.
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„TRHOVÝ PORIADOK TRHOVISKA
NA MLYNSKEJ ULICI „

Informácia z posledného zasadnutia
Mestského zastupite¾stva v Leviciach

( Výňatok zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 85 )
§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje predaj výrobkov a
poskytovanie služieb na trhovisku na Mlynskej ulici v Leviciach, ktorého prevádzkovateľom je KELPY, s.r.o., Ul. Ľ. Štúra 21/A, 934 01 Levice, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhovisku a oprávnenia orgánov pri kontrole tohto VZN.
§ 2 vymedzuje základné pojmy
- čo sa rozumie pod pojmom priestranstvo trhoviska
- čo je predajným zariadením, prevádzkovým časom a predajným časom
§ 3 bod 1/ vymedzuje druhy predávaných výrobkov
- aké produkty z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby je možné na trhovisku
predávať
- aké vlastné po domácky spracované výrobky
- potravinárske výrobky
- okrasná keramika a umelé kvety
§ 3 bod 2/ vymedzuje poskytovanie služieb
- rýchle občerstvenie
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- oprava dáždnikov
- oprava a čistenie obuvi
- kľúčové služby
§ 3 bod 3/ vymedzuje čo sa zakazuje na trhovisku predávať
§ 4 určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
- kto môže predávať výrobky a poskytovať služby
- aké má predávajúci a prevádzkovateľ povinnosti na trhovisku
§ 5 vymedzuje trhové dni, predajný a prevádzkový čas
1/ Trhové dni sú pondelok až sobota
2/ Predajným časom
a/ v letnom období od 1. apríla do 30. septembra je
Pondelok:
06.00 – 16.00 h
Utorok:
05.00 – 16.00 h
Streda:
06.00 – 16.00 h
Štvrtok:
06.00 – 13.00 h
Piatok:
05.00 – 16.00 h
Sobota:
05.00 – 12.00 h
b/ v zimnom období od 1. októbra do 31. marca je
Pondelok:
07.00 – 15.30 h
Utorok:
06.00 – 15.30 h
Streda:
07.00 – 15.30 h
Štvrtok:
07.00 – 13.00 h
Piatok:
06.00 – 15.30 h
Sobota:
06.00 – 12.00 h
§ 6 vymedzuje prenajímanie predajných zariadení
§ 7 nájomné za prenájom predajného zariadenia
§ 8 pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení skončení prevádzky
§ 9 sankčný systém
§ 10 záverečné ustanovenia
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VZN č. 85 – „ Trhový poriadok trhoviska na Mlynskej ulici v Leviciach „
nadobudne účinnosť dňa 6. 6. 2006.
Úplné znenie VZN je k nahliadnutiu na web stránke mesta Levice www.levice.sk
a v Kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Námestie hrdinov č. 1 Levice.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

PREÈO VÝRUB TOPO¼OV NA
MOCHOVSKEJ?

2. mája 2006 sa uskutočnilo 21. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Leviciach (ďalej len MsZ) s programom
viac ako 60 bodov. Poslanci MsZ okrem
iného prerokovali Návrh mesta Levice na
vyhradenie miest na umiestňovanie
volebných plagátov pre voľby do NR SR
konané 17. júna 2006, schválili 9 plôch a
to na Nám. hrdinov (vchod do denného
baru hotela LEV), Ul. Ľ. Štúra (oproti
bývalému hotelu ROZKVET ), na sídlisku
Rybníky V. (v blízkosti zastávky MHD),
na sídlisku Rybníky III. (priestor pred
býv. OD Garancia), Ul. Hlboká – Vinohrady, mestská časť Čankov (pred
Pohostinstvom), mestská časť Kalinčiakovo (pred Pohostinstvom), mestská
časť Malý Kiar (oproti KD) a mestská
časť Horša (vedľa úradnej tabule
mesta). Vzali na vedomie Správy o činnosti a rozbor hospodárenia za rok 2005
organizácií Margita – Ilona, s.r.o. Levice,
Mestské kultúrne stredisko Levice,
Levická televízna spoločnosť, s.r.o.
Levice a Správa športových zariadení
Levice. Schválili nový Trhový poriadok
trhoviska na Mlynskej ulici Všeobecne
záväzným nariadením mesta Levice
(ďalej len VZN) č. 85, VZN č. 86 o
ochrane vonkajšieho ovzdušia a
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania. V ďalšej
časti rokovania poslanci MsZ zobrali na
vedomie Správy o zabezpečení zimnej
údržby, o stave životného prostredia a

ekonomického zhodnotenia stavu ŽP v
meste Levice a mestských častiach za
rok 2005. Schválili návrh aktualizácie
Poriadku odmeňovania mesta Levice a
Organizačného poriadku Mestského
úradu Levice. Prerokovali sa požiadavky
fyzických a právnických osôb o prevod
nehnuteľného majetku z vlastníctva
mesta Levice do vlastníctva fyzických a
právnických osôb. Jedným z bodov programu bol aj Návrh na udelenie ocenení
mesta Levice pri príležitosti 850. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Levice,
tieto ocenenia budú odovzdané laureátom 9. júna 2006 na slávnostnom zasadnutí MsZ. V ďalšej časti zasadnutia
primátor mesta písomnou správou informoval o súčasnom stave výstavby
priemyselného parku, bol schválený
Rozbor hospodárenia a záverečný účet
mesta Levice za rok 2005, prerokovala
sa správa o stave pohľadávok k 31. 12.
2006 ku ktorej sa prijala úloha pre mestský úrad pripraviť na júnové zasadnutie
MsZ samostatnú správu k vymáhaniu
pohľadávok. Poslanci MsZ v zmysle
VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na
území mesta Levice, schválili poskytnutie dotácií žiadateľom: Basketbalový klub
Levice 700 000,- Sk, Tanečno – športový
klub JUNILEV 100 000,- Sk, ŠBK Junior
Levice 250 000,- Sk, Karate klub GOJURYU 50 000,- Sk, FK Slovan Levice

300 000,- Sk, Hokejový klub Levice 300
000,- Sk, Levický klub hádzanej 200
000,- Sk. Celkove na dotácie bolo rozdelených 1 mil. 900 tis. Sk. Prerokovali sa
správy o výsledkoch obchodnej verejnej
súťaže č. 3, 4, 5, 6 a 10. V diskusii
odzneli príspevky pani poslankyne MsZ
Aleny Frtúsovej k dopravnej situácii
(MHD) v lokalite Cigánka, kedy bude
riešená problematika bezpečného odvedenia prívalových vôd v lokalite Studená
dilina. Pán poslanec Jelenský požaduje
riešiť opravu povrchu príjazdovej komunikácie a vybudovanie cyklotrasy pre
návštevníkov rekreačného strediska
Margita – Ilona, pán poslanec Miloš Zaujec odporučil vyvolať rokovanie so
starostami obcí, ktoré ležia v okruhu 20
km a sú pokryté okruhom vysielača,
ktorú prevádzkuje firma AVC o možnosti
prispevania na vysielanie LTS, s.r.o.
Levice. Pani Bognárová Daniela upozornila na prepadávanie odpadových
kanálov na komunikácii na Ul. Z.
Nejedlého spôsobených ťažkými vozidlami, ktoré zásobujú predajňu potravín
Jednota Levice, navrhla zjednosmerniť
premávku ako aj opravu predmetnej
komunikácie. Poslanec MsZ pán Roman
Salinka vo svojom diskusnom príspevku
požiadal o zabezpečenie hromadného
postreku proti komárom, ktoré sužujú
obyvateľov povodňou zaplavených častí
mesta a mestských častí, riešenie a
podanie informácie o dobití kreditu kariet
pre žiakov dochádzajúcich z mestskej
časti Čankov. Zástupca primátora mesta
p. Igor Varga požiadal o prešetrenie
výrubu drevín v lokalite bývalý elektrozávod pri levickej plavárni, o riešenie
organizácie dopravy v strede mesta, pán
Pavol Čučka upozornil na vandalizmus
niektorých občanov, ktorí prehrabávajú
veľké smetné nádoby, prevracajú a
poškodzujú náhrobné kamene na miestnom cintoríne.
Záverom zasadnutia MsZ cca o 20.00
hod. pán primátor poďakoval poslancom, zamestnancom mesta ako aj ostatným prítomným za účasť a pozval
všetkých prítomných na kladenie vencov
pri príležitosti ukončenia II. svetovej
vojny, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. mája
2006 na Námestí hrdinov.
Ing. Viera Kolčárová
Vedúca Útvaru primátora

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach, na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov schválilo s účinnosťou od 18. mája 2006:

„Ochrana vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za zneèisovanie ovzdušia
malými zdrojmi zneèisovania ovzdušia“
( Výňatok zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 86 )
Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje práva a povinnosti orgánov
mesta, vymedzuje pojmy, povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb, ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri ochrane znečisťovania vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami na území mesta Levice a určuje
výšku a spôsob platenia poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania.

Výrub topoľov na Mochovskej ulici sa realizoval v súlade s Plánom hospodárenia
lesných porastov (PHLP) z roku 1996, ktorý je schvaľovaný vždy na desaťročné
obdobie. Mesto Levice má síce kompetencie na výkon ochrany prírody a krajiny, ale
až od roku 2002 a tieto sa týkajú len ochrany drevín mimo lesa. Lokalita na
Mochovskej ulici, kde bol urobený výrub topoľov je lesným pozemkom a preto „ lesáci“ neporušili zákon, ba práve naopak konali v súlade s PHLP.
Mesto je pri tomto rozhodovaní účastníkom konania a v novom pláne, ktorý sa tvoril začiatkom roka 2006 bol prítomný zástupca mesta a pripomienky mesta boli
akceptované.
A ako nakoniec dopadli topole na Mochovskej? Vzhľadom na silnú apeláciu
občanov, hlavne "mochovčanov", sme sa s pracovníkmi Zlesného závodu v Leviciach
dohodli tak, že torzo topoľov ostane zachované /aj keď ich zdravotný stav a vek je po
zenite/ a po dopestovaní náhradnej výsadby bude zbytok topoľov odstránený, zhruba tak za rok až dva.
Tak sme uvažovali z dôvodu zachovania prírodnej zelenej bariéry, tzv. vetrolamu.
Záverom ďakujeme za podnet obyvateľov Mochovskej, pretože ho berieme ako prejav záujmu o vec verejnú, kde je výsledkom ochrana zelene, ktorej nie je nikdy dosť.
Ing. Mária Parráková
referent pre tvorbu a ochranu verejnej
zelene a detských ihrísk

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív s tepelným príkonom nižším ako
0,3 MW, ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a
odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania. Zdroj znečisťovania je
vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a
priestorového celku.
Prevádzkovateľom malého zdroja
znečisťovania ovzdušia je právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá má
právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj
znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovatelia malých zdrojov sú
povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať
zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia,
b) umožniť prístup zamestnancom
orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito
orgánmi povereným osobám ku zdrojom
na účel zistenia množstva znečisťujúcich
látok a kontroly zdroja, jeho prevádzky
a predkladať im potrebné doklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené
orgánom ochrany ovzdušia,
d) požiadať o súhlas na umiestnenie
malého zdroja znečisťovania, jeho
zmenu a súhlas na jeho užívanie,
e) požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych
zdrojov a na zmeny ich využívania a na
ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f) viesť prevádzkovú evidenciu zdroja
znečisťovania a umožniť povereným
zamestnancom mesta Levice prístup ku
zdroju,
g) v zariadeniach na spaľovanie palív sa
nesmú spaľovať iné palivá než určené
výrobcom zariadení, prípadne uvedené v
schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v
súhlase mesta Levice,
h) pri výstavbe nových zariadení, ktoré
môžu byť zdrojom, alebo pri moderni-

zácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť
najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej
obstaranie a prevádzku,
ch) neprekročiť tmavosť dymu.
Povinnosti podľa písm. b) a f) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi.
Mesto v prenesenom výkone štátnej
správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii
programu a integrovaného programu,
b) kontroluje doržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku,
d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb
malých zdrojov vrátane ich zmien a na
ich užívanie,
e) vydáva súhlas na zmeny používaných
palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na
zmeny ich užívania a na ich prevádzku
po vykonaných zmenách,
f) ukladá prevádzkovateľom malých
zdrojov opatrenia na nápravu
g) ukladá prevádzkovateľom malých
zdrojov pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia
prevádzkovej evidencie malých zdrojov
(pokračovanie na str. 3)
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SÚÈASNÝ STAV VÝSTAVBY PRIEMYSELNÉHO PARKU LEVICE – GÉÒA
Etablované firmy v priemyselnom parku:
- Nefab Packaging Slovakia s.r.o. – v prevádzke – 120 pracovných miest
- Globo Eastern Europe s.r.o – vo výstavbe – predpoklad 49
pracovných miest
- Leaf – Holansko – vo výstavbe – predpoklad I. fáza 120 pracovných miest
II. fáza 330 pracovných miest

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚA è. 11/2006
na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta za vyvolávaciu cenu:
- Škoda Favorit 135 L, EČ LV 341 BN r.v. 1990 za vyvolávaciu cenu
10 000,00 Sk
- Dodávk. mot. vozidlo Š 1203 Combi, EČ LV 327 BN r.v. 1991 za vyvolávaciu
cenu
5 000,00 Sk

Podpísané zmluvy o budúcich zmluvách:
- ZF SACHS – SRN – Začiatok výstavby na pozemku 6,6 ha je
plánovaný na 2. polrok 2006 – 2 závody – 300 + 700 pracovných miest / dodatkovaná zmluva na prenájom pozemku /
- ADATO Energy – výstavba energetického zdroja – výstavba
plánovaná na 2. polrok 2006 – vydané územné rozhodnutie –
30 pracovných miest
- De Miclén – Taliansko – kozmetické výrobky – 140 pracovných miest
Prebiehajúce rokovania s investormi, ktorí plánujú
započať výstavbu v roku 2006:
- Alcan - Kanadská firma na výrobu hliníkových výliskov
-Francúzska firma na výrobu zvarkov pre stavebné stroje
-Švédska firma na výrobu priemyselných filtrov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚA è. 12/2006
Stav výstavby infraštruktúry:
Ukončená projektová dokumentácia. V stavebnom konaní sú
všetky energetické prípojky a dopravná infraštruktúra.
Po etablovaní všetkých uvedených investorov bude v priemyselnom parku vytvorených cca. 2000 priamych pracovných
miest.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Prvé skúsenosti s triedením a zberom " zeleného odpadu ".
V súlade so zákonom o odpadoch je
povinnosťou mesta zabezpečovať zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
- " zeleného odpadu " iným spôsobom
ako skládkovaním.
Takúto úlohu je možné splniť len v tom
prípade, ak " zelený odpad " bude zbieraný oddelene, vytriedený z bežného
komunálneho odpadu.
Z uvedeného dôvodu zabezpečil MsÚ
v spolupráci s firmou Dopring EKO, s.r.o.
zber takéhoto odpadu z viníc, záhradok,
ako aj spred rodinných a bytových
domov, a to počnúc posledným marcovým týždňom. Prepravu na medziskládku v areáli CTZ na Mochovskej ulici
zabezpečovali 2 - 3 vozidlá s ručnou
nakládkou odpadu. Do konca apríla bolo
takto vyzbieraných cca 105 t odpadu a
ďalších cca 60 t bolo dovezených z
viničných a zahradkárskych oblastí vo
veľkokapacitných kontajneroch.
Zber " zeleného odpadu " od rodinných
domov sa uskutočnil v dvoch cykloch a
to od 28.-30. 3. a 18.-20. 4. 2006. Prvý
zber aj vzhľadom na prebiehajúce jarné
práce v záhradkách bol mimoriadnou
záťažou. Je nutné si priznať, že existujúcou zberovou technikou ho nebolo
možné zvládnuť v priebehu 3 dní tak,
ako sme si to naplánovali. Termín zberu
bol posunutý o ďalšie 4 dni. Ďalší zber
už bol podstatne lepší a boli potrebné na
pozbieranie už len 4 dni. Predpokladáme, že zmenšujúcim sa množstvom
odpadu bude trojdňová lehota na zber
dodržaná.

Problémom je skutočnosť, že občania
vykladajú " zelený odpad " aj po zbere,
ktorý takto zostáva pred ich nehnuteľnosťou ďalšie tri týždne.
Ešte raz by sme chceli upozorniť
občanov, že " zelený odpad " je možné
vykladať pred svoju nehnuteľnosť každý
tretí týždeň v pondelok po 18.00 hod.
podľa spracovaného harmonogramu,
ktorý každá obývaná nehnuteľnosť
obdržala. Za odpad, ktorý bude vyložený
v iné dni, sa občan vystavuje hrozbe
možnej sankcie podľa VZN mesta Levice
č. 58 o odpadoch.
Zber odpadu od bytových domov a
mestských častí bol až na jeden prípad
zabezpečený v súlade so spracovaným
harmonogramom.
Celkove je možné konštatovať, že
zbieraný odpad je pomerne čistý,
použiteľný do kompostárne. Pre lepšiu
manipuláciu s pokosenou trávou by bolo
vhodné, aby občania pokosenú trávu
dávali do vriec alebo do sudov.
Zber odpadov zo záhrad a viníc už
priniesol problémov podstatne viac. V
týchto lokalitách je rozmiestnených 5
veľkokapacitných kontajnerov a 30
kusov ohrádok. Tieto miesta boli zároveň
označené
informačnou
tabuľkou.
"Zelený odpad” z ohrádok bol vo väčšine
prípadov čistý, žiaľ napriek informáciám
na tabuľkách sa našlo zopár nezodpovedných občanov a uložili bežný
komunálny odpad do týchto ohrádok,
čím zmarili snahu nás ostatných. Úplne
najhoršia situácia je v zbere “zeleného

odpadu” veľkokapacitnými kontajnermi.
Obsah kontajnerov je všetko iné len nie "
zelený odpad " a musí byť likvidovaný
ako ostatný komunálny odpad, čo je
riešenie podstatne drahšie.
Je nutné si priznať, že zber odpadu z
ohrádok nie je zatiaľ postačujúci a bolo
by potrebné početnosť vývozov zvýšiť
dvoj až trojnásobne. Budeme musieť
pristúpiť na zber a nakládku mechanizmami. Je predpoklad, že výberom prevádzkovateľa kompostárne dôjde k
zmene spôsobu zberu uvedeného
odpadu.
V tejto oblasti žiadame občanov o
zhovievavosť a strpenie.
Cieľom zavedenia zberu zeleného
odpadu je naučiť občanov triediť ďalšiu
zložku komunálneho odpadu. To sa čiastočne podarilo podchytiť už v začiatkoch,
pravda až na pár jednotlivcov, niekoľko
výnimiek. Veríme, že ponúkaná služba
sa bude ďalej rozvíjať a zlepšovať, k
čomu prispejete vy občania tým, že
dodržíte pokyny k zberu "zeleného
odpadu". V prípade nutnosti upozorníte
suseda, ale aj neznámeho občana na
nesprávny postup. Firma zabezpečujúca
zber tým, že urýchli zber odpadu vhodnou technikou a mestský úrad tým, že
zabezpečí vhodné prostredie pre túto
službu.
Ing. Gabriel Šurányi
ref. pre kom. odpady
MsÚ Levice

„Ochrana vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za zneèisovanie ovzdušia
malými zdrojmi zneèisovania ovzdušia“
(pokračovanie zo str. 2)
Mesto v súhlasoch môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
Poplatky
1. Povinnosť platiť poplatky za malé
zdroje znečisťovania ovzdušia a splniť
oznamovaciu povinnosť v zmysle ods.2
sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia je povinný
oznámiť každoročne do 15. februára
mestu Levice za každý malý zdroj
znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a
surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení,
3. Poplatková a oznamovacia povinnosť
v zmysle ods.2 sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
ktoré prevádzkuje mesto
b) malé zdroje znečisťovania ovzdušia
školských a zdravotníckych zariadení
c) malé zdroje znečisťovania ovzdušia
sociálnych a charitatívnych organizácií
d) malé zdroje znečisťovania ovzdušia
na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3
MW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby,
pokiaľ sa takýto zdroj (v rodinných
domoch, bytoch) nevyužíva na výkon
podnikateľskej činnosti.
4. Mestský úrad preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva

MESTO LEVICE

a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia alebo spotreby
palív a surovín, vydá rozhodnutie, v
ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Výška poplatku
1. Poplatok sa určuje ako súčet paušálneho poplatku a poplatku vypočítaného
podľa výšky spotreby paliva v zmysle
ods. 3, najviac však do výšky 20.000,- Sk.
2. Paušálnym poplatkom 200,- Sk sa
spoplatňuje každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
3. Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným
príkonom nižším ako 0,3 MW je 100,- Sk,
ak v ňom za obdobie uplynulého roka
spálil:
a.) 0,75 t hnedého uhlia alebo
b.) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého
vykurovacieho oleja, alebo
c.) 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja,
alebo
d.) 5.000 m3 zemného plynu.
Pri vyššej spotrebe paliva bude poplatok
určený ako násobok 100,- Sk a podielu
skutočnej spotreby k spotrebe podľa
písm.a), b), c) a d).
4. Poplatok prevádzkovateľov malých
zdrojov neuvedených a nezaraditeľných
ods. 3 sa vyrúbi za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 200,- Sk do
20.000,- Sk úmerne podľa množstva a
škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich
látok alebo spotreby množstva látky, z
ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
5. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem
poplatku určeného podľa skutočnosti
uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom
znečisťoval, než došlo k zániku malého

zdroja. Za týmto účelom oznámi zánik
malého zdroja do 15 dní na MsÚ Levice,
vrátane údajov v oznámení podľa tohto
nariadenia.
6. Ročný poplatok prevádzkovateľa
malého zdroja pozostáva zo súčtu
poplatkov za všetky ním prevádzkované
malé zdroje znečisťovania ovzdušia v
meste Levice.
Sankcie
Za nesplnenie povinnosti zaslať oznámenie do 15. februára kalendárneho
roka, uloží mesto Levice prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu vo výške
do 20.000,- Sk.
Poplatky a pokuty sú príjmom mesta.
Použitie poplatku je účelovo viazané na
ochranu životného prostredia mesta a na
zabezpečenie výkonu úloh štátnej
správy ochrany ovzdušia, prenesených
na mesto.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia
vykonávajú zodpovední zamestnanci
oddelenia životného prostredia MsÚ,
mestská polícia a ďalší zamestnanci
mesta na základe písomného poverenia
primátora.
VZN č. 86 – „O ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia nadobudlo účinnosť dňa
18.5.2006.
Úplné znenie VZN je k nahliadnutiu na
web
stránke
mesta
Levice
www.levice.sk a v Kancelárii prvého
kontaktu Mestského úradu, Námestie
hrdinov č. 1 Levice.
Darina Tóthová
Referát životného prostredia MsÚ

na prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku v k.ú. Horša:
- parc. č. 281/1 - zast. plocha a nádvorie o výmere 673 m2 za vyvolávaciu cenu
150,00 Sk/m2
stavbu na parcele 281/1
- požiarna zbrojnica za vyvolávaciu cenu
150 000,- Sk

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚA è. 13/2006
na prevod nehnuteľného majetku mesta - v k.ú. Levice, bývalé Žižkove kasárne na
Kasárenskej ul. č. 2, Levice
pozemky:
parc.č.5594/1
o výmere
3340 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/2
o výmere
2329 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/3
o výmere
489 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/4
o výmere
305 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/5
o výmere
63 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/6
o výmere
89 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/7
o výmere
173 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/8
o výmere
190 m2 - zast. pl. a nádvoria
parc.č.5594/9
o výmere
18 m2 - zast. pl. a nádvoria
stavby:
súp.číslo
súp.číslo
súp.číslo
súp.číslo
súp.číslo
súp.číslo
súp.číslo

na
na
na
na
na
na
na

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

5594/2
5594/3
5594/4
5594/5
5594/6
5594/7
5594/8

-

vojenský objekt
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad

za vyvolávaciu cenu 9 000 000,- Sk
Bližšie informácie získate na infokanáli a internetovej stránke www.levice.sk, resp.
Vám ich poskytnú na tel. č. 036/6 350 224.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže Vám budú poskytnuté na MsÚ v Leviciach na II. poschodí č. dv. 62.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Vysielaè zo Šiklóša
CENNÍK SLUIEB
DIGITÁLNE VYSIELANIE
P.č.Názov TV stanice Jazyk Zameranie
1. JEDNOTKA
SK
všeobecné
2. DVOJKA
SK
všeobecné
3 MARKÍZA
SK
všeobecné
4. JOJ
SK
všeobecné
5. TA 3
SK
všeobecné
6. MUSIC BOX
SK
všeobecné
7. TV ZOBOR
SK
všeobecné
8. ČT 1
CZ
všeobecné
9. ČT 2
CZ
všeobecné
10. PRIMA
CZ
všeobecné
11. ORF 1
GER
všeobecné
12. TV 5
FRE
všeobecné
13. TVE
ESP
všeobecné
14. RAI DUE
ITA
všeobecné

ANALÓGOVÉ VYSIELANIE
1. JEDNOTKA
2. DVOJKA
3. MARKÍZA
4. JOJ
5. ČT 1
6. ČT 2
7. PRIMA
8. LVT
9. RTL KLUB
10. TV 2

Poznámka:*)spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu kanálového rastra
Účastnícke poplatky
Spôsob platenia Forma platenia
Typ ponuky
Cena za mesiac
vrátane 19 % DPH
štvrťročne
bankovým prevodom Základná(digitál)
159,- Sk
(polročne)
(osobne)
analóg
75,- Sk
(ročne)
(poštovou poukážkou)
Bližšie informácie môžete získať na tel.č.: 036/631 28 79

LOKALITA PODHRADIE KONEÈNE
BEZ BETONÁRKY
V súvislosti s neustálymi sťažnosťami obyvateľov lokality Podhradie na neúnosnú
dopravnú situáciu, znečisťovanie životného prostredia a rušenie pohody bývania,
ktorú spôsobovali nákladné automobily prechádzajúce lokalitou k prevádzke výrobne betónu spoločnosti Holcim betón, sa mesto Levice od roku 2004 snažilo vymiestniť betonáreň z tejto obytnej zóny. Rokovaniami a vysvetľovaniami sa nám nakoniec
podarilo dospieť k dohode, že uvedená spoločnosť sa pokúsi o náhradné riešenie a
presunie svoje pôsobisko do priemyselnej zóny, kde takéto prevádzky patria.
Spoločnosť pod neustálym dozorom mesta svoj prísľub postupne realizovala. Po
nadobudnutí pozemku na Mochovskej ulici, vybavení územného rozhodnutia
o umiestnení stavby, stavebného povolenia na novostavbu betonárne sa spoločnosť
konečne z lokality odsťahovala. V súčasnosti sa na jej novú prevádzku vydáva povolenie na dočasné užívanie so skúšobnou prevádzkou. Zároveň môžu byť obyvatelia
lokality spokojní, pretože tak, ako nám územný plán mesta Levice, riešiaci vymiestnenie tejto prevádzky z lokality, pomohol pri rokovaniach s jej prevádzkovateľom a
pomôže nám opäť. Ako? Uvoľnené územie je určené len pre plochy bývania s
nízkopodlažnou zástavbou (o čom bol vlastník pozemku informovaný) a preto tam
mesto Levice môže povoliť len rodinné domy.
Ing. arch. Ľubica Somolayová
referát územného rozvoja
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AKTIVAÈNÉ ÈINNOSTI V LEVICIACH
Aktivačné činnosti sa vykonávajú v Leviciach a v mestských
častiach v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
od r. 2004. Záujem o tieto činnosti je veľký, každý rok sa do
aktivačných prác zapojí približne 250 - 330 uchádzačov o
zamestnanie /UoZ/.
Do aktivačných činností sa môže zapojiť každý evidovaný
nezamestnaný, ktorý o to požiada Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny. Má nárok na aktivačný príspevok vo výške 1700 Sk.
Nárok na vyplatenie uvedenej sumy mu vznikne po odpracovaní 10 hod. týždenne a minimálne 40 hod. mesačne.
V rámci menších obecných služieb vykonávajú UoZ rôzne
aktivačné činnosti ako napríklad upratovanie v základných a
materských školách, vrátnikov na základných školách, úprava
verejných priestranstiev, stráženie verejných objektov, pomocné administratívne práce, záhradnícke alebo údržbárske práce.
Pri úprave verejných priestranstiev pomáhajú pri čistení mesta
ručným zberom smetí, vyhrabávajú trávnaté plochy, čistia
mestský a vojenský cintorín , zrezávajú kríky a zelené porasty,
čistia a prekopávajú pieskoviská, natierajú detské preliezky,
mestské lavičky, ochranné zábradlia a pod. Ďalej vykonávajú
triedenie a likvidáciu komunálneho odpadu a PET- fliaš. V zimnom období zabezpečovali posypávanie chodníkov a schodísk
posypovým materiálom a ručne odstraňovali sneh z chodníkov, schodísk a z ťažko prístupných miest . Na začiatku roka
sa aktívne zapojili do protipovodňových prác a pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami.
V rámci likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu UoZ
spolupracujú pri jeho nakladaní a odpratávaní, likvidujú čierne
skládky komunálneho odpadu, tiež spolupracujú s firmou Sita
Dopring pri likvidovaní tzv. zeleného odpadu v záhradkárskych

oblastiach pri Leviciach.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje cez projekt
Aktivácie nezamestnaných aj finančné prostriedky na nákup
pracovného náradia, odpadových vriec a pracovných ochranných pomôcok pre UoZ. Mestský úrad v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje organizovanie
aktivačných prác organizátormi, ktorí sú zodpovední za evidenciu dochádzky, chod denných prác, vydanie pracovného náradia, zadelenie UoZ na pracoviská ako aj za odvedenú prácu
podľa denných pokynov a plánov.
Mária Kúdelová
koordinátor aktivačnej činnosti

LEVICKÉ DIVADELNÉ DNI, HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Mesiac apríl sa každoročne nesie v
znamení prehliadok a súťaží literárneho
a divadelného žánru.
Tak to bolo aj v tomto roku, kedy MsKS
organizovalo už XIV. Ročník LEVICKÝCH DIVADELNÝCH DNÍ – prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov s hosťom – profesionálnym vystúpením divadla z Bratislavy.
Táto prehliadka vznikla z dôvodu rozvíjania tradície ochotníckeho divadla, ktoré
pracovalo v našom meste už od 30-tych
rokoch minulého storočia a k vzbudeniu
záujmu mladých ľudí o tento žáner.
V prvých rokoch to boli iba vlastné
divadelné súbory z mesta. Postupne sa
pridružili súbory z regiónu a kraja, neskôr
sme oslovili rodákov zo zahraničia – a
tak založili tradíciu podpory krajanských
divadelných súborov z Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska – Čiernej hory.
K večerným predstaveniam pribudli

dopoludňajšie pre deti a študentov a tak
v tomto roku sa Levické divadelné dni
realizovali deviatimi predstaveniami.
Milovníci divadla si mohli vyberať, od
komédie cez paródiu až k mierne
absurdnému predstaveniu.
Levické divadelné dni boli a sú sviatkom divadla, podpory slovenskej národnej kultúry a kultúry národností žijúcich v
meste a regióne inscenovaním pôvodnej
slovenskej a svetovej dramatickej tvorby
klasickej a súčasnej. Boli miestom oddychu, zábavy, ale i zamyslenia, konfrontácie názorov, nových prvkov a moderny
divadelného žánru. Boli obohatením
kultúrneho života v meste.
Na poli literatúry bola organizovaná
obvodná postupová súťaž HVIEZDOSLAVOV KUBÍN pre deti ZŠ v žánri –
poézia a próza. Toto obvodné kolo nadväzovalo na školské kolá a obvodné kolo
je tiež postupovým kolom na krajskú

súťaž. Pri podobných súťažiach MsKS
úzko spolupracuje s Mestským úradom –
odborom školstva a Maticou slovenskou.
Obe podujatia sa stretli s dobrou
odozvou obyvateľov mesta.
Miestom oddychu, relaxu a zábavy bol
v mesiaci máji aj NETRADIČNÝ
LEVICKÝ JARMOK s bohatým kultúrnym programom pre všetky vekové
kategórie a v rôznych žánroch, ale aj
vystúpenie SLOVESKÉHO DIVADLA
TANCA z Bratislavy, s tanečným divadlom „ ... na Vaše hroby“ s Jánom
Ďurovčíkom v hlavnej úlohe.
Organizátori kultúrneho života v meste
sa už teraz tešia na záujem o všetky
organizované podujatia.
Eliška Kanásová
Vedúca programovej
agentúry MsKS Levice

MARGITA−ILONA JE PRIPRAVENÁ NA SEZÓNU 2006

Medzi najväčšie zmeny na MargiteIlone patria nové povrchy ciest a chodníkov na kúpalisku, vrátane úprav ich
napojenia na okolité zariadenia. Nové
povrchy ciest boli v menšej miere zrealizované aj v kempingu, kde sa pokračuje
s obnovou interiérov bungalovov, kladú
sa nové dlažby, obklady kúpeľní, výmeny
kuchynských liniek a pod. V priebehu
mesiaca máj a jún sa vykonajú nové
vonkajšie nátery bungalovov.
V rámci technického zhodnocovania

reštauračných zariadení sa obnovili
a upravili dve letné
terasy a vybudovala sa spevnená
plocha na parkovisku pre bicykle.
Tí, čo sa tešia na
šampionáty v hokeji a vo futbale,
zase ocenia premietacie plátno, na
ktorom budú môcť
sledovať športové
prenosy, a to aj po
19.00 hod. po skončení prevádzky kúpaliska.
Milovníkov skákania do vody najviac
poteší odrazová doska nainštalovaná do
bazénu Eva. Okrem tejto novej atrakcie
bude už druhý rok návštevníkom k dispozícii tobogan, ktorý momentálne
prechádza menšími úpravami. Samozrejmosťou je spektrum športových aktivít
ako je stolný tenis, volejbal, futbal, biliard, ale aj preliezka a hojdačky pre deti.
Po celodennom slnení a kúpaní letnú slnečnú atmosféru spríjemnia pravidelné
country večery a večerné zábavy.

Margita-Ilona je pripravená na sezónu
2006, ktorá oficiálne začala 13.5.2006 a
bude otvorená v prípade priaznivého
počasia, t.j. aspoň 26°C.
Tešíme sa na vašu návštevu – dodal na
záver Ján Lacek konateľ spoločnosti
Margita-Ilona.

Otváracie hodiny sú od pondelka až
do nedele od 9.00 – 19.00 h.
Vstupné:
Pondelok – Piatok
dospelí
60,- Sk /po 15.00 h 35,- Sk
deti
40,- Sk (od 6-15 rokov)
/po 15.00 h 25,- Sk
po 15.00 h dosp. 35,- Sk, deti 25,- Sk
Sobota – Nedeľa
dospelí 80,- Sk, /po 15.00 h 35,- Sk
deti
50,- Sk (od 6-15 rokov)
/po 15.00 h 25,- Sk
Dôchodcovia
Pondelok – Nedeľa
35,- Sk /po 15.00 h 25,- Sk
ZŤP aj s doprovodom celodenná
vstupenka 25,- Sk.

MESTO LEVICE
v rámci projektu
Zdravé mesto
pozýva všetkých občanov
na podujatie

DEÒ ZDRAVIA V LEVICIACH,
ktoré sa uskutoční

Mestská polícia zasahuje
Mestská polícia Levice za
obdobie mesiacov január
až apríl 2006 zasahovala
na území mesta Levice a v
mestských častiach Levice
celkom 2171-krát pri riešení rôznych priestupkov.
Z toho bolo priamo na
mieste v blokovom konaní
doriešených 1162 priestupkov a vo výške 234 400,Sk. Za to isté obdobie prišlo od občanov 159 rôznych
telefonických oznámení a
50 osobných oznámení o
páchaní priestupkov. Na
ich základe sa podarilo
mestskej polícii doriešiť na
mieste 98 priestupkov. Išlo väčšinou o
priestupky: státie motorovými vozidlami na
trávniku, rušenie nočného kľudu, verejné
pohoršenie a obťažovanie.
V súčasnej dobe mestská polícia rieši 23
priestupkov z oblasti vandalizmu, poškodzovania veci a krádeže, ktoré sa väčšinou
stali na mestskom cintoríne. Zistené priestupky sú postupne zdokumentované a
tam, kde sa preukázateľne jedná o trestný
čin, mestská polícia ich postupuje OO PZ
SR Levice k ďalšiemu riešeniu. Zadokumentovala 58 drobných krádeží, kde v 30
prípadoch boli páchatelia zadržaní a
doriešení v blokovom konaní a to v prípade,
že sa jednalo o prvý priestupok. Pri zistení,
že sa jedná o druhý a ďalší priestupok
drobnej krádeže, boli postúpení orgánom
činným v trestnom konaní na OO PZ SR
Levice. Pri opakovanom priestupku
krádeže sa jedná už o trestný čin.
Po nasadení cyklohliadky sa nám darí
riešiť a zamedzovať priestupkom v oblasti
nedovolených skládok a sprejovaní, kde
boli zistení a doriešení 8 priestupcovia.
Sprejeri, ktorí postriekali autobus MHD v
počte 3 páchateľov, boli zadržaní mestskou
políciou a odovzdaní OO PZ SR Levice,
nakoľko sa jedná o trestný čin.
Prvé úspechy boli zaznamenané i v
zadržaní 2 páchateľov, ktorí odcudzili

kanalizačné poklopy. Boli zadokumentovaní a odovzdaní OO PZ SR Levice k
ďalšiemu riešeniu.
Mimo riešenia priestupkov mestská polícia
bezprostredne poskytla pomoc občanom v
núdzi v 37 prípadoch. Záchrannej službe
poskytla pomoc svojou asistenciou v 42 prípadoch.
Mestská polícia denne v ranných hodinách vykonáva kontrolu a poskytuje pomoc
na prechodoch pre chodcov pri ZŠ na
frekventovaných miestach ulíc Ku Bratke,
Saratovskej, M.R. Štefánika a Dopravnej
ul., aby ochránila zdravie a životy detí pri
ceste do a zo školy.
V rámci prevencie kriminality vykonala
28-krát stretnutia a školenia detí a mládeže
na základných a stredných školách so
zame-raním na správanie sa v krízových
situáciách, ďalej 5 stretnutí s dôchodcami
so zameraním sa nato ako postupovať „a
čo mám urobiť v prípade, že sa dostanem
do krízovej situácie“ najmä pri návšteve tzv.
„plynárov, poisťovákov a podomových
obchodníkov“.
Mestská polícia aj na ďalšie obdobie má
pripravené v rámci prevencie prednášky,
školenia a ukážky na zamedzenie útlaku,
ohrozenia života, zdravia a majetku
občanov.
Ing. Jozef POLKA
náčelník

LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude
cez letné prázdniny od 1. 7. 2006 do 31. 8. 2006 otvorená nasledovne:
Pondelok
Utorok od
Streda od
Štvrtok od
Piatok od
Sobota od
Nedeľa od

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

do
do
do
do
do
do

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

VSTUPNÉ
- DOSPELÍ
- DETI
- DOSPELÍ nad 60 rokov

od
od
od
od
od
od
od

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

do
do
do
do
do
do
do

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

45,- Sk + poplatok za použitie šatne (5,- Sk)
30,- Sk + poplatok za použitie šatne (5,- Sk)
30,- Sk + poplatok za použitie šatne (5,- Sk)

Cez letné prázdniny bude na KP platiť 1-hodinové vstupné po dobu troch hodín.
V letnom období je možné využívať terasu a zároveň sa nemusia používať plavecké
čiapky.

REGENERAÈNO−RELAXAÈNÉ CENTRUM V ŠPORTOVEJ HALE
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok 10,00 – 12,00
Streda 10,00 – 12,00
Štvrtok 10,00 – 12,00
Piatok 10,00 – 12,00
Sobota 10,00 – 12,00
Nedeľa 10,00 – 12,00

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

VSTUPNÉ
- vírivá vaňa na horné končatiny
- vírivá vaňa na dolné končatiny
- vírivá vaňa celotelová
- beachcomber
- sauna (sanárium)
- uzavretá skupina (celá sauna)
- uzavretá skupina (celé centrum)

–
–
–
–
–
–
–

21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

(muži)
(ženy)
(muži)
(ženy)
(muži)
(zmiešaná)
(zmiešaná)

30,- Sk/ 20 minút/osoba
40,- Sk/ 20 minút/osoba
50,- Sk/ 20 minút/osoba
60,- Sk/ 20 minút/osoba
100,- Sk/ 1 hodina/osoba
400,- Sk/ 1 hodina
1.000,- Sk/ 1 hodina

Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.
Deti do 10 rokov majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.

Ako môete získa Bonusový lístok za
separovaný zber odpadu v meste Levice
Pôvodca, ktorý odovzdá:
1 plné vrece vyseparovaných odpadov z plastov obdrží 1 lístok
1 plné vrece vyseparovaného skleneného odpadu obdrží 2 lístky
1 plné vrece vyseparovaného odpadu z papiera obdrží 3 lístky
Priamo od obsluhy zberového vozidla.
Hodnota 1 lístka je 5 Sk, jednotlivé lístky sú spočítateľné.
Majiteľ lístka ( lístkov ) si môže tieto vymeniť za čistiace prostriedky buď priamo
vo firme Dopring – EKO s.r.o. Mestský Majer 1/1441 Levice, alebo u obsluhy
zberového vozidla v deň vývozu, resp. vo firme aj iné dni.
Bonusové lístky môžu získať len občania bývajúci v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) na celom území mesta Levice !
Uvedená možnosť v meste Levice existuje od minulého roku, kedy občania bývajúci
v IBV (rodinných domoch) boli o tejto možnosti informovaní prostredníctvom letákov.

23. júna 2006 od 9.00 h − 17.00 h
„ ... hurá odkazujú deti a prosia opraviť aj ostatné ...“
- budeme sa snažiť ešte do začiatku prázdnin

na Námestí hrdinov a v DK Druba.
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