Občasník mesta Levice

Mesto Levice
vyzýva
všetky právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú
malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (MZZO) na území
mesta Levice a mestských
častí, aby do 15. februára
2011 na Mestský úrad Levice oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO tepelný zdroj (s príkonom
nižším ako 0,3 MW, t.j. do
300 kW) alebo energetický
zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2011, je mesto Levice
povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy, v zmysle ustanovenia §
8 zák.č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia uložením pokuty
do 663,87 € (20.000,- Sk).
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice
(č. tel.036/635 02 67).
Tlačivo "Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok
2011" je možné si prevziať
v kancelárii prvého kontaktu
(KPK) MsÚ Levice, alebo si
stiahnuť z webovej stránky
Ing. Štefan Mišák
mesta.
primátor mesta

OZNÁMENIE
Kancelária Štátneho fondu rozvoja bývania je presťahovaná do Hotela Atom, Sv. Michala 4, Levice, 2. poschodie, číslo dverí 203. Kontakt: p. Milada Demeterová,
e-mail: sfrb@levice.sk, t. č.
036/6345 019, 0902/918 645

č. 1, ročník IX, január 2011, nepredajné

Prvá v Leviciach bola Simonka

Primátor mesta Ing. Štefan Mišák navštívil dňa 4.2.2011 rodičov Viliama a Helenu Mokošových
z Levíc, ktorým sa narodila dňa 2.1.2011 dcéra Simonka ako prvé dieťa narodené v roku 2011
v meste Levice.
Manželia Mokošoví majú ešte 3-ročnú dcérku Mišku, ktorá sa
už veľmi tešila na príchod súrodenca. Primátor zablahoželal
šťastným rodičom a odovzdal im detský sporiaci účet na meno
dieťaťa so symbolickým vkladom, darčeky pre obe deti a kvety. Vážení občania,
ávšteva sa niesla vo veľmi srdečnej a priateľskej atmosfére.
od februára sa upravujú úradné hodiny Mestského úradu
v Leviciach nasledovne:
Referát daní a poplatkov:
UTOROK: od 1. 2. 2011 do
30. 4. 2011 nie sú úradné
Koncom roku 2010 poslanci schválili prevod hnuteľného a
hodiny pre verejnosť
nehnuteľného majetku mesta - tepelného hospodárstva na
PIATOK: od 4. 2. 2011 do
výrobu a distribúciu tepla, studenej a teplej úžitkovej vody
vrátane zosilnených vodovodných rádov na území mesta
27. 5. 2011 sú predĺžené úradLevice pre spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. Aká
né hodiny od 8,00 - 17,00 h
je momentálna situácia a čo sa zmenilo sme sa spýtali konateľa
V ostatných dňoch sa úradné
spoločnosti Ing. Svetozára Krnáča.
hodiny na referáte daní a po„V súčasnej dobe je vykurovanie obytných súborov realizoplatkov nemenia.
vané z odpadového tepla paroplynu, ktorý sa nachádza v
priemyselnej zóne. Zároveň prebieha proces schvaľovania a
Pokladňa:
podpisovania zmlúv s jednotlivými odberateľmi. V zmysle
PIATOK: od 4. 2. 2011 do
podpísaných zmlúv v minulom roku medzi mestom Levice a
27. 5. 2011 sú predĺžené úradspoločnosťou Slovintegra Energy je skutočná cena stanovená
né hodiny od 8,00 - 17,00 h
na 56,3 €/MWh bez DPH, čo v starých jednotkách predstavuV ostatných dňoch sa úradné
je sumu cca 471,- Sk/GWJ bez DPH, t.j. zníženie ceny tepla o
hodiny v pokladni nemenia.
viac ako 20%.“

OZNÁMENIE

Teplo do domácností z paroplynu
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Sme tu pre Vás!

Noví poslanci zložili sľub

vznikol nový poradný orgán primátora na riešenie
potrieb obyvateľov obytných súborov
Vážení občania, dňa 2.2.2011
bola vytvorená Komisia na
zabezpečenie potrieb obyvateľov obytných súborov
mesta Levice, ako nový poradný orgán primátora mesta. Na členov komisie sa môžete obracať so svojimi požiadavkami, pripomienkami a
návrhmi týkajúcimi sa Vášho obytného súboru.
Zloženie komisie je nasledovné: Mgr. Peter Kriška,
PhD. – obytný súbor Vinohrady, Ing. Jaroslav Novák –
obytné súbory Rybníky I. a
Rybníky V., JUDr. Ondrej
Šallai – obytný súbor Rybníky II., Mgr. Ján Bučko – obytný súbor Rybníky III., Ing.
Ján Gunár – ostatné obytné súbory a širšie centrum mesta
Zástupcov jednotlivých súborov môžete kontaktovať na
mailovej adrese up@levi ce. sk.

Slávnostnou hymnou sa začalo 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach dňa 27.12.2010. Na
úvod JUDr. Elena Kušteková,
vedúca oddelenia organizačno-právneho MsÚ Levice,
informovala prítomných o
priebehu a výsledku komunálnych volieb konaných dňa
27.11.2010 a predstavila členov mestskej volebnej komisie. Pani Alena Mikušková,
predsedníčka mestskej volebnej komisie, odovzdala primátorovi Ing. Štefanovi Mišákovi a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení za
primátora, resp. poslanca mestského zastupiteľstva mesta
Levice. Následne sa pristúpilo k zloženiu slávnostného
sľubu. Novozvolený primátor
Ing. Štefan Mišák zložil sľub
najstaršiemu z poslancov predchádzajúceho mestského zastupiteľstva PaedDr. Jurajovi
Precechtelovi. Novozvolení
poslanci zložili sľub primátorovi mesta. Ing. Marián
Sokol sa svojho mandátu
poslanca vzdal, nakoľko funkcia poslanca MsZ nie je zlučiteľná s jeho funkciou prednostu MsÚ. Na jeho miesto
nastúpi náhradník Ing. Anton
Očenáš.
Na záver slávnostného aktu
primátor Ing. Štefan Mišák
predniesol svoj príhovor, v
ktorom vyzdvihol potrebu
prijať v krátkom čase vážne a
zásadné rozhodnutia, ktoré
stabilizujú mestský rozpočet,
vzhľadom na nestabilné financovanie miestnej samo-

Informácia o distribúcii
kalendárov 2011 - 2012
V mesiacoch február a marec
bude mesto Levice zabezpečovať distribúciu nástenných
kalendárov do každej domácnosti na území mesta Levice
a jeho mestských častí.
Kalendár bol dodaný mestu
Levice Slovenskými elektrárňami, a.s. - AE Mochovce v
rámci osvety a informovanosti obyvateľstva. Jeho obsahom sú informácie na ochranu obyvateľstva v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti
s formulármi
• Ako sa chrániť pred rádioaktívnymi látkami
• Varovanie obyvateľstva oznámenie udalosti
• Keď počujete zvuk sirén
• Keď dostanete pokyn
k ukrytiu
• Keď dostanete pokyn k užitiu jodidu draselného (KJ)
• Čo robiť ak dostanete
pokyn k evakuácii
• Iné užitočné rady a informácie.

správy formou podielových
daní a existenciu stále nezažehnanej hospodárskej a ekonomickej krízy. Vyzval poslancov na spoluprácu pri napĺňaní volebných programov,
pretože štyri roky uplynú veľmi rýchlo a je zbytočné strácať čas politickými prekáračkami a nekonštruktívnymi
hádkami. Zdôraznil, že je len
na nich ako šancu, ktorú im
občania dali, využijú. Za seba
sľúbil, že urobí všetko preto,
aby svojich voličov nesklamal a tých, ktorí mu nedali
svoj hlas, aby presvedčil. Na
záver svojho príhovoru vyzval poslancov, aby počas nasledujúcich 4 rokov pomohli
šíriť dobré meno nášho mesta.
V druhej časti rokovania poslanci schválili členov mestskej rady v zložení: Mgr. Beáta Vrábelová, MUDr. Alena Frtúsová, Ing. Peter Drábik,
PaedDr. Štefan Kalocsay,
MUDr. Gabriel Földi, MUDr.
Ján Medovarský, Ing. Richard
Strákoš, Ing. Igor Varga. Ďalej schválili zriadenie 16 komisií mestského zastupiteľstva, ich predsedov a členov a
v zmysle zákona o rodine
schválili za sobášiacich nasledovných poslancov: MUDr.
Alena Frtúsová, Mgr. Beáta
Vrábelová, RNDr. Ján Krtík,
Ing. Erika Sulinová, PhDr.
Roman Salinka, PaedDr.Štefan Kalocsay. Taktiež odsúhlasili Návrh rámcových úloh
MsZ a návrh časového harmonogramu zasadnutí MsR,
MsZ a komisií MsZ na rok 2011.
Posledným bodom rokovania

bola voľba hlavného kontrolóra mesta Levice. Desiati
kandidáti, ktorí sa do výberového konania prihlásili,
sa postupne v krátkosti predstavili prítomným poslancom
a následne, po schválení hlasovania tajnou voľbou z dôvodu veľkého počtu uchádzačov a z toho vyplývajúcej zdĺhavosti hlasovania, sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Zo
všetkých záujemcov získal najväčší počet hlasov Ing. Alexander Bačík, ktorý sa následne vzdal mandátu poslanca.
Na jeho miesto poslanca MsZ
nastúpi p. Daniela Bognárová.
Na záver v diskusii poslanec
PhDr. Roman Salinka požiadal o údržbu (posypanie) cesty Kalinčiakovo-Margita Ilona.
Primátor Ing. Štefan Mišák
poďakoval prítomným za
bezproblémové prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva a
vyslovil presvedčenie, že za
štyri roky volebného obdobia
spolu dosiahnu veľa, aby mesto napredovalo a občania boli
spokojní so svojou voľbou.
Zástupkyňa primátora Mgr.
Beáta Vrábelová poďakovala
za spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období a
zaželala prítomným všetko
dobré do nového volebného ob(am)
dobia.
Časový harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach na rok 2011
24. 02. 2011 28. 04. 2011
28. 06. 2011 25. 08. 2011
27. 10. 2011 15. 12. 2011

Mestský parlament mládeže má nových lídrov
Mestský parlament mládeže (MsPM) sa dňa
6.12.2010 stretol na svojom VI. zasadnutí,
ktoré sa nieslo v znamení voľby nového lídra
a vicelídra. Svojou účasťou zasadnutie poctil
prednosta MsÚ Ing. Marián Sokol.
Za dvojročné funkčné obdobie mládežnícky
parlament každý rok mení vedenie. Na čele
MsPM je líder a jeho vicelíder volení na obdobie 1 roka.
V tajnej voľbe lídra najviac hlasov získal
Patrik Agárdy, voľba vicelídrov bola komplikovanejšia, v prvej tajnej voľbe ani jeden
člen MsPM nezískal nadpolovičnú väčšinu

hlasov, tak sa uskutočnila druhá tajná voľba, v
tej postúpili dvaja, ktorí získali najviac hlasov.
V tretej tajnej voľbe vicelídra získali obaja
členovia rovnaký počet hlasov, tak má MsPM
prvýkrát dvoch vicelídrov: Viktóriu Hebertovú
a Dominika Kozmáliho.
Mládežnícki poslanci si okrem voľby lídrov
na tomto stretnutí ešte aktualizovali štatút,
vyhodnotili svoj doterajší rok pôsobenia, realizované projekty a naplánovali svoju činnosť a
stretnutia v roku 2011.
Mgr. Martina Gašparová
poslankyňa MsZ a koordinátorka projektu MsPM
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Leviciach
1.VOLEBÝ OBVOD
Ul. 1. mája, Ul. 28. októbra, Dostojevského ul., Hontianska ul., Hronská ul., Ul.
J. Černáka, Ul. J. Dózsu, Jarná ul., Jurská
cesta, Kalnická cesta, Ul. M. Kukučína,
Mestský majer, Ul. mjr. Samojlenku, Nový majer, Ul. partizánov, Ul. priateľstva,
Sokolovská ul., Ul. Š. Majora, Tabaková
ul., Železničná ul., Géňa, Ladislavov dvor,
Tekovská ul., Ul. M. R. Štefánika 27 33, Ul. Ľ. Podjavorinskej,Ul. M. R. Štefánika 35 - 63, Ul. B. Smetanu, Ul. Tolstého, Ul. A. Dvořáka, Jubilejná ul., Palackého ul., Šafárikova ul., Mierová ul.,
Dopravná ul. 1, 3, 5, 35, Dopravná ul. 2
- 22, Ul. Ľ. Štúra 55 - 61 , Nádražný rad,
Ul. M. R. Štefánika 26 - 44, VÚ, Ul.
M. R. Štefánika 3 - 25, Turecký rad, Ul.
I. Krasku, Na bašte, Holubyho ul., Pionierska ul., Ul. sv. Michala, Kalvínske
nám., Záhradná ul., Mlynská ul., Ul. Ľ.
Štúra 1 - 19, Ul. Ľ. Štúra 2 - 12, Ul. P. O.
Hviezdoslava 2 - 14, Ul. K. Kittenbergera, Koháryho ul., Podhradie, Skalný
rad, Kľačianska ul., Robotnícka ul., Krížny vrch, Šótyho mlyn, Ul. P. O. Hviezdoslava 1 - 29, Ul. F. Engelsa, Vysoká
ul., Dopravná ul. 7, 9, 11, Dopravná ul.
24 - 60, Na lúkach 31 - 37, Ul. Ľ. Štúra
14 - 20, Vajanského ul. 7 - 21,Ul. Z.
Nejedlého 1 - 13, Ul. Z. Nejedlého 73,
Ul. Z. Nejedlého 2 - 16, Ul. B. Nemcovej 2 - 26, Ul. kpt. J. Nálepku 2 - 8,
Vajanského ul. 12, 14, Poľná ul. 1 - 27 ,
Na lúkach 23 - 29, Ul. A. Sládkoviča 7 13, Na lúkach 1 - 21, Na lúkach 2 - 16,
Poľná ul. 4, Poľná ul. 29 - 35, Okružná
ul. 1 - 11, Ul. P. Jilemnického, Okružná
ul. 12 - 25, Ul. Ľ. Štúra 21 - 45, Pri
Podlužianke, Vajanského ul. 2 - 10, Ul.
M. R. Štefánika 2 - 22, Ul. kpt. J.
Nálepku 10 - 52, Tyršova ul., Ul. T.
Vansovej, Ul. B. S.Timravy, Požiarnická
ul., Ul. kpt. J. Nálepku 53 - 81, Ul. kpt.
J. Nálepku 54 - 88 , Ul. A. Sládkoviča 2
- 24, Ul. Čsl. armády, Ul. Červenej
armády, Ul. K. Marxa, Komenského ul.,
Rozmarínová ul.,Nám. hrdinov, Ul. 29.
augusta, Ul. SNP, Východná ul. Bernolákova ul., Hurbanova ul., Ul. J. Bottu,Ul. J.
Jesenského, Kasárenská ul., Nám. E. M.
Šoltésovej, Ul. S. Chalupku, Vojenská
ul., Ul. kpt. J. Nálepku 83 - 135, Ul. kpt.
J. Nálepku 90 - 134, Ul. J. Hollého, Ul. J.
Kollára, Ul. kpt. Jaroša, Ul. slobody, Ul.
F. Hečku, Pod amfiteátrom, Brestová ul.,
Ludánska cesta, Ružová ul., Ul.obrancov
mieru, Agátová ul.,Gaštanová ul.,
Javorová ul., Lipová ul., Muškátová ul.,
Narcisová ul., Orgovánová ul., Pivničná
ul., Pod Urbanom, Kvetná ul., Vinohradnícka ul., Staré Levice, Predné Staré
Levice, Dolný Urban, Mládežnícka ul.,

Mudroňova ul., Ul. J. Kalinčiaka, Ul. Ľ.
Ivana, Kuzmányho ul., Ul. L. Exnára, Ul.
A. Kmeťa, Ul. J. Švermu, Moyzesova ul.
MUDr. Juraj Braun
Adresa: LV, L.Exnára 30
Tel: +421505435071
E-mail: juro.braun@hotmail.com
Ing. Peter Drábik
Adresa: LV, Palárikova ul. 12
Tel: +421903246442
E-mail: peter.drabik@lycos.com
MUDr. Gabriel Földi
Adresa: LV, Muškátová ul. 4
Tel: +421905628449
E-mail: foldigabo@gmail.com
RDr. Ján Krtík
Adresa: LV, Ružová ul. 17
Tel: +421905427903
E-mail: jan.krtik@gmail.com
PaedDr. Štefan Kalocsay
Adresa: LV, Ul. F. Hečku 18
Tel: +421905742249
E-mail: stefan.kalocsay@gmail.com
Mgr. Mária Kuriačková
Adresa: LV, Ul. slobody 1
Tel: +421 36 622 1013
E-mail: kuriackova@zoznam.sk
Ladislav Lutovský
Adresa: LV, Ul. P. O. Hviezdoslava 2
Tel: +421905938271
E-mail: llutovsky@post.sk
MUDr. Gabriel Mančík
Adresa: LV, Hurbanova ul. 3
Tel: +421905153646
E-mail: mancikga@gmail.com
MUDr. Ján Medovarský
Adresa: LV, Ul. F. Engelsa 11
Tel: +421905917165
E-mail:jan.medovarsky@vszp.sk
Ing. Richard Strákoš
Adresa: LV, Ul. Červenej armády 30
Tel: +421903420192
E-mail: richardstrakos@post.sk
Ing. Erika Sulinová
Adresa: LV, Pivničná ul. 58
Tel: +421910998735
E-mail: riaditelka@gav.sk
Ing. Igor Varga
Adresa: LV, M. R. Štefánika 20
Tel: +421903494173
E-mail: igorvarga@centrum.sk
2. VOLEBÝ OBVOD
Ul. Z. Nejedlého 15 - 37, Ul. Z. Nejedlého 18 - 26, Ul. Z. Nejedlého 28 - 38,
Ul. Z. Nejedlého 47 - 71, Nábrežná ul.,
Ul. kpt. J. Nálepku 5 - 49, Ul. ku Bratke,

Ul. Z. Nejedlého 39, 45, Kyjevská ul.,
Saratovská ul. 1 - 13, Saratovská ul. 19 43, Perecká ul. 18 - 22, Perecká ul. 23 27, Perecká ul. 28- 32,Perecká ul. 3, 4,
Perecká ul. 5 - 12, Perecká ul. 34 - 37,
Súkennícka ul., Pradiarska ul., Perecká
ul. 13- 17, Textilná ul.1 - 19, Saratovská
ul. 2 - 34, Perecká ul. 1, Textilná ul.2 32, Mochovská ul. 2 - 20, Ľanová ul. 2 10, Mochovská ul. 22 - 38 , Ľanová ul. 19, Konopná ul., Saratovská ul. 45 - 83,
Severná ul., Pri tehelni, Hlboká ul. Školská ul., Ul. Montua, Tatranská ul., Bátovská cesta, Nixbród, Sv. Ján, Čudo,
Južná ul., Palárikova ul., Krátka ul.,
Družstevnícka ul., mestská časť Malý
Kiar, mestská časť Kalinčiakovo, mestská časť Horša, mestská časť Čankov
JUDr. Ľubica Burdová
Adresa: LV, Súkennícka ul. 7
Tel: +421907981689
E-mail: lubicaburdova@gmail.com
MUDr. Alena Frtúsová, MPH
Adresa: LV, Mochovská ul. 2
Tel: +421903722505
E-mail: vyziva@ruvzlv.sk
Mgr. Martina Gašparová
Adresa: LV, Ul. Z. Nejedlého 32
Tel: +421 908419893
E-mail: martina.gas83@gmail.com
JUDr. Ján Janáč
Adresa: LV, Hlboká ul. 14
Tel: +421905161345
E-mail: janac@lv.vs.sk
Mgr. Ján Koštrna
Adresa: LV, Ul. Z. Nejedlého 69
Tel: +421908706482
E-mail: darinakostrnova@centrum.sk
Ing. Ivan Murín
Adresa: LV, Ul.F. Engelsa 18
Tel: +421903552212
E-mail: ivan.murin@szrb.sk
PhDr. Roman Salinka
Adresa: LV, Kalinčiakovo 242
Tel: +421 903 434 287
E-mail: rsalinka@post.sk
Mgr. Beáta Vrábelová
Adresa: LV, Ul. kpt. J. Nálepku 37
Tel: +421903915757
E-mail: zast.prim@levice.sk
Ing. Marcel Zamboj
Adresa: LV, Ul.J.Černáka 11
Tel: +421902968801
E-mail: mzamboj@yahoo.com
Miloš Zaujec
Adresa: LV, Súkennícka ul.5
Tel: +421914373339
E-mail: zaujec.milos@gmail.com
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Daň z nehnutelnosti
Daňové priznanie podáva
len daňovník, u ktorého v
priebehu roka 2010 nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľností. Napr. stal sa
majiteľom nového bytu, vlastníkom alebo správcom či
nájomcom nehnuteľnosti, boli
ukončené nadstavby či prístavby, nastala zmena účelu
využívania stavby, zmena
druhu pozemku a pod.
Tlačivá na daňové priznanie
sú k dispozícií na Mestskom
úrade Levice na referáte daní
a poplatkov.
Sadzby daní a platné Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Levice č. 109 o dani z
nehnuteľností sú uverejnené
na stránke www.levice.sk, a
sú k dispozícii aj na referáte
daní a poplatkov na MsÚ
Levice.
Daň sa vyrubí platobným výmerom. Daň nižšia ako 3 eurá
sa nebude vyrubovať ani
vyberať. Daň je splatná v 2
splátkach, do 31. mája 2011 a
do 31. júla 2011.

Správca dane ustanovil a od
dane z pozemkov oslobodil:
a/ pozemky, na ktorých sú
cintoríny, kolumbáriá, urnové
háje a rozptylové lúky
b/ časti pozemkov, na ktorých
sú zriadené meračské značky,
signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,
stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov
v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích plynov,
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a
športovísk,
d/ pozemky funkčne spojené
so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny
do roku plánovaného začatia
výchovnejťažby

na stavby na bývanie a z
bytov vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
b/ 25% z daňovej povinnosti
na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
a držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia pre motorové
vozidlá na ich dopravu,
c/ 25% z daňovej povinnosti
na stavby na bývanie a z
bytov vo vlastníctve občanov
starších ako 62 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.

Ďalej správca dane poskytuje
zníženie dane zo stavieb a
dane z bytov vo výške :
a/ 25% z daňovej povinnosti

Pri súbehu znížení daní zo
stavieb a z bytov sa uplatní
zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.

Podklady pre uplatnenie
nároku na zníženie daní zo
stavieb podľa písm. a/ , b/
daňovník, ktorý si prvýkrát
uplatňuje nárok na zníženie
daní, alebo u ktorého už predložené podklady stratili platnosť, predloží najneskôr do
28. februára 2011.
Zníženie dane zo stavieb
podľa písm. c/ správca dane
poskytne na základe údajov v
evidencii obyvateľstva bez
žiadosti daňovníka.
V porovnaní s rokom 2010
dochádza v roku 2011 k
miernemu zvýšeniu sadzieb
daní z nehnuteľností. Zmeny sadzieb, ako aj zmeny,
ktoré nastali u daňovníkov v
roku 2010 budú zapracované do platobných výmerov, a preto odporúčame občanom, aby platby za daň z
nehnuteľností realizovali až
po doručení platobných výmerov, kde bude vyčíslená
presná výška daňovej povinnosti na rok 2011.
Finančné oddelenie
MsÚ Levice

Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok platí poplatník, ktorý má na území mesta trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo
je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na území
mesta.
Sadzba poplatku na rok 2011
za kalendárny deň a osobu je
stanovená vo výške 0, 0615
eura. Pre množstvový zber je
výška poplatku 0,0109 eura
za 1 liter komunálneho odpadu. Poplatok pre fyzické
osoby správca vyrubí platobným výmerom a je splatný v
dvoch splátkach do 31. 05.
2011 a do 31. 07.2011.
Zníženie resp. odpustenie
poplatku pre poplatníkov,
ktorí sa zdržiavali resp. sa
zdržujú v zahraničí:
Mesto poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník

na základe podkladov mestu
preukáže, že sa v určenom
období dlhodobo minimálne
po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní, zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte na území iného
štátu, potvrdenie od zamestnávateľa, agentúry, pracovná
zmluva, doklad o pobyte, potvrdenie o štúdiu a iné.
Podklady musia byť preložené do slovenského jazyka / preklad nie je povinné úradne
overiť/.
Za podklad sa nepovažuje
čestné prehlásenie.
Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku je
povinný podať písomne žiadosť o odpustenie spolu s
podkladmi, najneskôr do

28. februára 2011.
Ak skutočnosti pre odpustenie poplatku vzniknú v priebehu kalendárneho roka, poplatník tieto preukáže a predloží spolu so žiadosťou do 1
mesiaca od ich vzniku, najneskôr do 31.10. 2011.
Každý poplatník, ktorý žiada
odpustenie poplatku je povinný doložiť požadované podklady každoročne do 28. februára kalednárneho roka,
za ktorý požaduje odpustenie
poplatku. Ak sú predložené
podklady staršie ako 1 rok,
poplatník doloží čestné prehlásenie, že skutočnosti uvedené v potvrdení, platia aj naďalej.
Mesto na odstránenie tvrdosti zákona zníži poplatok pre
poplatníka a aj za osoby za
ktoré prevzal povinnosť po-

platníka v nasledovných prípadoch:
a/ pre poplatníka so štyrmi a
viac maloletými deťmi(dovŕšenie 15. roku dieťaťa k 1.1.
príslušného roka), o 50% z
poplatku vyrubeného na kalednárny rok na štvrté a ďalšie dieťa,
Spôsob preukázania: rodné
listy detí,
b/ pre poplatníkov, ktorí sú
poberateľmi dávok v hmotnej
núdzi, o 50 % z poplatku vyrubeného na poplatníka a spoluposudzované osoby na kalendárny rok. Úľava sa bude
poskytovať od dátumu poberania dávok v hmotnej núdzi v
bežnom roku,
Spôsob preukázania: potvrde
nie od ÚPSV a R s vyznačením dátumu začatia poberania dávok v hmotnej núdzi a
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spoluposudzovaných osôb,
c/ pre poplatníkov s trvalým
a prechodným pobytom na
úze-mí mesta, ktorí preukážu,
že sa v meste nezdržiavajú
viac ako 170 dní, o 50% z
poplatku vyrubeného na kalendárny rok a na osobu,
Spôsob preukázania: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o návšteve školy a o
ubytovaní, (potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva), potvrdenie od
zamestnavateľa a potvrdenie
o ubytovaní (potvrdenie z
ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva),
d/ pre poplatníkov hospitalizovaných v zdravotníckych
zariadeniach, umiestnených
v domovoch sociálnej starostlivosti, vo výkone trestu,
ubytovaných v domoch opatrovateľskej služby a v ubytovniach mesta Levice, vojakom profesionálnej armády Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, vo výške 100% z
poplatku vyrubeného na osobu a kalendárny rok, po dobu
trvania pobytu v uvedených
zariadeniach, po dobu trvania
pracovného pobytu
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte v uvedených zariadeniach, potvrdenie o pracovnom pomere
e/ pre poplatníkov bez prístrešku, pre poplatníkov s trvalým
pobytom Mesto Levice vo
výške 100% z výšky poplatku vyrubeného na osobu a
príslušný rok. Pri poplatníkoch sa bude zohľadňovať
aj rodinný príslušník,
Spôsob preukázania: zistenia
MsPo, OSOO MsÚ Levice,
zistenia komisiou pri MsZ
f/ pre fyzické osoby, ktoré
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užívajú alebo sú oprávnené
užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
Levice na iný účel ako na
podnikanie a nemajú na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt, o 70 % z poplatku na príslušný rok,
Spôsob preukázania: žiadosť
o odstránenie tvrdosti zákona
a kontrola vlastníctva v evidencii nehnuteľností .
Žiadosti na odstránenie tvrdosti zákona spolu s podkladmi preukazujúcimi dôvody
zníženia poplatku podľa
písm. a), b), c), f), je potrebné
podať do 28. februára 2011,
najneskôr do 31. júla 2011.
Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona spolu s podkladmi preukazujúcimi dôvody
zníženia poplatku podľa písm.
d), je potrebné podať najneskôr do 31. októbra 2011.
Odstránenie tvrdosti zákona
podľa písm. e), správca poplatku poskytne bez žiadosti,
na základe údajov poskytnutých správcovi poplatku.
Ak vznikne poplatníkovi nárok na zníženie poplatku odstránením tvrdosti zákona
podľa viacerých prípadov
správca poplatku uplatní len
jedno zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka.
Na neskoršie podanie žiadosti a dokladov mesto Levice
neprihliada.
Tlačivá a Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Levice č. 110
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady sú uverejnené na
stránke mesta www.levice.sk
Finančné oddelenie
MsÚ Levice

Mestský úrad v Leviciach
v zmysle § 23 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
informuje verejnosť
o zámere "Výstavno-predajné centrum Merkury Market
Levice"
Do zámeru je možné nahliadnuť na MsÚ Levice,
ám.hrdinov 1, 934 01 Levice, číslo dverí 79 počas
stránkových dní.

Primátorská kvapka krvi
Príďte darovať krv a pomôžte zachrániť to najvzácnejšie –
ľudský život!
Dňa 22. marca 2011 od 8,00 h – 12,00 h
v obradnej sieni MsÚ Levice
Bližšie informácie:
Andrea Havettová, koordinátor projektu Zdravé mesto
Levice. Tel. č.: 036/6350 246, 6350 251
e-mail: andrea.havettova@levice.sk

Návšteva veľvyslankyne
Nórskeho kráľovstva
Na pozvanie RNDr. Jána Krtíka, riaditeľa Strednej odbornej
školy, Pod amfiteátrom 2 v Leviciach, navštívila naše mesto
dňa 3. januára 2011 pani Trine Skymoen, veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva na Slovensku. Pozvanie sa uskutočnilo
pri príležitosti ukončenia Projektu Slovakia – Norway

Dialogue: Princípy trvalo udržateľného rozvoja v školskom
vzdelávaní, ktorého hlavným cieľom bolo posilnenie spolupráce medzi strednými školami SR a Nórska. Projekt bol
financovaný prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu.
Delegáciu privítal primátor mesta Ing. Štefan Mišák v obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach, kde si po úvodnom
príhovore prítomní pozreli prezentáciu o našom meste.
Po približne hodine strávenej na pôde mestského úradu sa
návšteva presunula do hotela Astrum Laus, kde RNDr. Ján
Krtík otvoril záverečnú konferenciu projektu. Pani Trine
Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku,
vo svojom príhovore vyzdvihla spoluprácu Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky. Následne projektová manažérka Fondu NIL p. Katarína Mózová prezentovala možnosti čerpania prostriedkov z fondu NIL v rámci spolupráce krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskej únie. Ďalej
sa prítomným prihovoril riaditeľ partnerskej školy Fraena
Vidaregaande Skole z Elnesvaagenu v Nórsku pán Arne
Stavik, ktorý predstavil ich školu a mesto a na záver študenti
SOŠ prezentovali účastníkom konferencie priebeh projektu
(am)
partnerskej spolupráce.
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„Ako ich nepoznáme...“
Vážení občania, primátora nášho mesta
Ing. Štefana Mišáka Vám nemusíme
zvlášť predstavovať. Vo funkcii hlavného
predstaviteľa mesta je už tretie volebné
obdobie, výsledky jeho práce poznáte.
Ale poznáte ho aj ako bežného človeka s
jeho záľubami či snami?
Ing. Štefan Mišák sa narodil sa v roku
1953 v Karlových Varoch, je ženatý, má
jedného syna. Študoval na Strednej
priemyselnej škole v Novom Meste nad
Váhom, študijný odbor automatizačná a
prístrojová technika. Vysokoškolské
štúdium ukončil na Strojníckej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v
Bratislave, kde neskôr študoval postgraduálne jadrovú energetiku a doplňujúce pedagogické štúdium na Katedre inžiniersko- humanitných vied. Čo robí vo
svojom voľnom čase a aké sú jeho sny a
túžby Vám povie s nasledovnom rozhovore:
• Funkcia verejného činiteľa vyžaduje
zúčastňovať sa rôznych zasadnutí, rokovaní, ste pozývaný na množstvo
podujatí, často v rámci Vášho voľného času. Zároveň ste aj manžel a otec
rodiny. Ako sa Vám darí skĺbiť funkciu primátora a poslanca VÚC s Vašim
súkromím?
Za osem rokov som sa naučil manažovať
svoj čas, napriek tomu nemôžem byť na
všetkých podujatiach, na ktoré som pozvaný. Týmto by som sa chcel ospravedl-

niť všetkým tým, ktorí boli organizátormi takýchto akcií. Našťastie syn je už
dospelý a najmä vďaka manželke aj
dobre vychovaný. A čo sa týka súkromia
– teším sa, že si ho užijem po roku 2014.
Funkciu poslanca VÚC sa snažím využiť
k tomu, aby z tohto postu mali úžitok
Levice i ďalšie mestá a obce okresu. Je to
práca podobná práci v miestnej samospráve.
• Zostáva Vám vôbec nejaký voľný
čas? Ako najradšej relaxujete?
To málo voľného času sa snažím vyplniť
športom a bohužiaľ aj televízorom. Semtam gitara - folk – samozrejme ako amatér
a väčšinou hrám iba pre seba, aby som
nikomu nepokazil hudobný sluch. A najlepší relax? Úprimný rozhovor s priateľmi.
• Čomu ste sa venovali pretým, ako ste
sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky?
Začínal som ako konštruktér anesteziologickej a dýchacej techniky v Chirane
Stará Turá. Neskôr od roku 1979 som
pôsobil ako učiteľ na SPŠ Levice, kde
som 12 rokov robil riaditeľa. Práve nezamestnanosť absolventov stredných
škôl ma motivovala v roku 2002 vstúpiť
do samosprávy nášho mesta.
• Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Nasledujúce štyri roky viesť samosprávu
k naplneniu cieľa, ktorým je spokojnosť
väčšiny občanov so životom v Leviciach.
Aby ľudia mali prácu, slušné bývanie a

prijateľné životné prostredie. Nech môže
náš občan povedať, že sa mu v Leviciach žije dobre. A ak sa to podarí, tak
pôjdem spokojne do dôchodku. To sú
plány do budúcnosti, samozrejme, to
všetko je podmienené dobrým zdravím a
(am)
to želám aj všetkým Levičanom.

V Leviciach už čoskoro vznikne Centrum permanentného vzdelávania
Dňa 20.1.2011 sa na Mestskom úrade v
Leviciach uskutočnilo prvé stretnutie
zástupcov podnikov potravinárskeho a
kozmetického priemyslu a zástupcov
stredných odborných škôl (SOŠ) z Levíc
aj okolia v rámci prípravy projektu
Centra permanentného vzdelávania zameraného špeciálne na pracovníkov uvedených odvetví..
Stretnutie otvoril primátor mesta Ing.
Štefan Mišák, ktorý privítal prítomných a
oboznámil ich so základnou myšlienkou
vytvorenia Centra permanentného vzdelávania, s ktorou prišli zástupcovia firmy
De Miclén, a.s. z dôvodu neustálej potreby preškolovania novoprijatých zamestnancov. Z tohto dôvodu je hlavným
cieľom projektu spolupráca firiem a škôl
tak, aby po absolvovaní takého krátkodobého vzdelávania bol záujemca pripravený zapojiť sa hneď po prijatí do
pracovného procesu.
Úlohou stretnutia firiem a škôl je
stanoviť špecifické požiadavky firiem na
absolventov, na základe ktorých následne
mesto vypracuje základné pedagogické

materiály (učebné osnovy), ktoré budú
predložené na Ministerstvo školstva.
Keďže stredné odborné školy ponúkajú
silný základ svojimi študijnými programami, firmy musia zjednotiť svoje podmienky a požiadavky len na doplnenie
tohto vzdelávania. Zo stanovených podmienok možno vyplynú aj také oblasti,
ktoré SOŠ ešte nemajú vo svojich študijných programoch, nakoľko firmy potrebujú zaškolených ľudí do celého výrobného procesu – od údržby a obsluhy strojov, cez plánovanie až po kontrolu kvali-

ty či logistiku. Z diskusie preto vyplynula aj prípadná potreba prípravy (zaškolenia) učiteľov. V priebehu februára firmy
vypracujú svoje požiadavky na adeptov a
školy ponúknu svojich odborných pedagógov a následne sa vypracujú študijné
programy. Cieľom projektu je začať so
vzdelávaním už v septembri 2011.
Na záver primátor poďakoval prítomným
za účasť na tomto prípravnom stretnutí a
vyjadril radosť z diskusie, ktorá pomôže
vytvoriť kvalitný projekt. Najbližšie
(am)
stretnutie sa uskutoční v marci.

ZIMNÝ ŠTADIÓN – otváracie hodiny pre verejnosť cez jarné prázdniny
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

21.2.2011
22.2.2011
23.2.2011
24.2.2011
25.2.2011
26.2.2011
27.2.2011

10,00 - 12,00
10,00 - 12,00
10,00 - 12,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
17,00
14,30

-

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
19,00
16,30
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Schválenie projektu „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Investícia do vašej budúcnosti
Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov
1/1, 934 01 Levice prijalo dňa 21.06.
2010 Rozhodnutie o schválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v rámci
projektu „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu
na výrobno-servisný priemyselný park
Levice.
Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 –
Inovácie a rast konkurencieschopnosti,
Opatrenia 1.2 – Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov a v rámci výzvy
– Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov. Riadiacim
orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (www.economy.gov.sk, www.
opkahr.sk).
Základné informácie o projekte:
Realizáciou projektu sa dosiahne revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny v
lokalite Sokolovská 3435/70 a vybudovanie priemyselného parku vhodného na
podnikanie s celkovou plochou 18
212,43 m² nových, technicky zhodnotených objektov. V súvislosti s projektom bude vytvorených 122 nových pracovných miest budúcimi investormi firmami ROEZ, s.r.o., so sídlom Bernolákova 5, Levice a HADVIČÁK, s.r.o. so
sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica.
Vybudovanie nového priemyselného
parku prispeje k rozvoju ďalších nad-

väzujúcich služieb, zvýšeniu kvality života a prosperity mesta Levice. Investori
svojimi aktivitami budú prínosom predovšetkým pre rozvoj energetiky a automobilového priemyslu v regióne. Projekt
sa začne realizovať v auguste 2010 a
bude ukončený v decembri 2012.
Výška poskytnutého príspevku:
Celkové oprávnené výdavky projektu sú
vo výške 9.775.357,90 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z
celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 9.286.590,01 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške
5%. t.j., 488.767,90 EUR.
Ing. Dana Vinklerová
projektová manažérka

Družbu čoskoro nahradí Europa
Dom kultúry Družba v budúcnosti nahradí nákupnospoločenské centrum Europa Shopping Center, ktoré by mala
realizovať spoločnosť VAV Invest prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti M Real Invest. Dňa 27. 1 .2011 na
zasadnutí Rady architektov mesta Levice
projektanti investora predstavili projekt
obchodného centra, do ktorého boli
zapracované požiadavky MsÚ na výstavbu v rámci začlenenia objektu do okolitej zástavby námestia. Následne bude
projekt predstavený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 2. 2011.
Občanom bude k dispozícii i 3D model
kompletnej zástavby, ktorý si budú môcť
pozrieť na mestskom úrade. Objekt bude
mať dve nadzemné podlažia s obchodmi,
reštauráciami, kaviarňami, bankami, kinosálami, viacúčelovou kultúrnou sálou
a lekárňami. Obchodné priestory budú na

ploche cca 12 tis. m2. Výstavba by mala
začať koncom roku 2011, resp. v. roku
2012. Otvorenie centra je naplánované

približne o 18 mesiacov od začiatku výstavby.
(am)

Oznámenie vydavateľa
Mesto Levice ako vydavateľ Noviniek z levickej radnice v súlade s § 6 ods.3 Zákona č.167/2008 o periodickej tlači (tlačový
zákon) oznamuje, že vlastníkom tejto periodickej tlače k 31.12.2010 bolo mesto Levice.
ovinky z levickej radnice - občasník, Adresa redakcie: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 934 01 Levice,
e-mail: pr@levice.sk, tel.: 036/6350 264, Vydavateľ: Mesto Levice, Šéfredaktorka: Ing. Adriana Macáková, redakčná rada: Mgr.
Beáta Vrábelová, Mgr. Martina Gašparová, PhDr. Roman Salinka, Ing. Roman Takács, p.Mária Búriová. Grafická úprava, tlač
a distribúcia: IPA s.r.o. Levice. Náklad: 15 000 ks. Uzávierka: 6. 1. 2011 Registrácia: EV 1479/08

8. strana

Novinky z levickej radnice 1/ 2011

