Občasník mesta Levice

Vážení Levičania,
rok 2010 sme všetci
privítali s tichými obavami. Stoja pred nami
nové úlohy – niektoré
ako symbolické začiatky novej etapy, iné ako
pokračovania cesty,
ktorú sme si stanovili v
minulosti. Pred každým
z nás sa črtajú menšie či väčšie životné
zápasy, osobné víťazstvá i nové ponaučenia.
Koľko ľudí, toľko rôznych príbehov. Navzdory
tejto pravde je tu však niečo spoločné. Niečo,
čo nás všetkých napriek rozmanitým križovatkám osudu spojilo a stále spája. Sú to
naše Levice, náš domov.

***

Milí spoluobčania, asi sa nebudem veľmi
mýliť, keď si dovolím skonštatovať, že dnes
otázky budúcnosti vnímame o čosi naliehavejšie, s väčším znepokojením a neistotou.
Do myšlienok sa nám vkradol tieň obáv, ktorý
zavinil spoločný menovateľ – veľká hospodárska kríza. Niekoho zasiahla v plnej sile,
iných sa len dotkla. Fenomén strachu z existenčných problémov sa však vyhol len
málokomu, a preto by som s Vami touto cestou rád nahliadol do budúcnosti nášho mesta.
Áno, kríza poznačila i Levice. Vkradla sa nám
do životov aj peňaženiek, odzrkadlila sa v
prepúšťaní i v menších príjmoch. Čelili sme
jej však statočne, triezvo a takticky.
Výsledok? Len máloktoré mesto sa v súčasnosti môže pochváliť aj pozitívnymi správami.
My áno. Čím napríklad?
Predovšetkým je to***
zvyšovanie zamestnanosti, ktoré je dôsledkom uvážene plánovaných krokov koncipovaných z dlhodobého
hľadiska. Strategické myslenie sa nám
vyplatilo. Priemyselný park sa neustále rozvíja, čím do tohto regiónu prináša nielen nové
pracovné miesta, ale najmä záruku ekonomickej stability. Potvrdzuje to i prevádzka
dvoch nedávno etablovaných firiem, ktoré
majú v pláne zamestnať 104 ľudí, ako i prílev
nových investorov, ktorí už v priemyselnej
zóne spúšťajú výstavbu. Tá pre náš región

č. 1. ročník VIII, január 2010, nepredajné

prinesie ďalších 90 pracovných miest.
Nárast pracovných ponúk predpokladá i
dopyt po bytoch, ktorý predvídame aj so
zreteľom na dostavbu jadrovej elektrárne v
Mochovciach. Levická samospráva vypracovala dokument bytovej koncepcie, ktorý sa
stal súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Mesto týmto krokom
získalo možnosť uchádzať sa o 80 % - tnú
dotáciu na výstavbu bytov II. kategórie. V prípade získania nenávratného finančného
príspevku by v Leviciach pribudlo približne 30
až 40 bytov na Vinohradoch a cca 16 bytov v
lokalite Ladislavovho dvora. V súčasnosti
podnikáme všetky potrebné kroky k tomu,
aby sa táto vízia naplnila. Nádeje vkladáme i
do prestavby bývalých Žižkových kasární,
ktorá by mala priniesť 87 bytov.

***

Mnohých z Vás bude iste zaujímať i projekt
revitalizácie Námestia hrdinov, ktorého realizácia vnesie do Levíc tak potrebný priestor
na oddychovo-spoločenské využívanie centrálnej mestskej zóny. Projekt sa dotýka DK
Družba, o ktorý prejavil záujem súkromný
investor. Po prestavbe sa táto vekom opotrebovaná budova zmení na moderný komplex.
Premena so sebou prinesie novú funkciu
obchodno-spoločenského centra, ktorého
súčasťou bude i viacfunkčná kinosála.
Znepokojenie tých z Vás, ktorí sa obávajú
súvisiacej problematiky s nedostatočnou plochou na parkovanie, veľmi rád upokojím
nasledovnou informáciou. Investor sa nám
zaviazal k zabezpečeniu plochy na dočasné
parkovisko, ako i k postaveniu parkovacieho
parku pod domom kultúry. Rád by som dodal,
že náklady samosprávy na realizáciu projektu budú hradené prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie.

***

Verím, že Vás poteší i správa o priznaní
dotácie na rekonštrukciu a transformáciu
budovy židovskej synagógy, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave. Hlavnou prioritou
projektu je záchrana významnej národnej
kultúrnej pamiatky, ktorá so sebou prinesie i
obnovenie funkčnosti objektu v rozmere
kultúry a umenia. Realizáciou prác mesto
získa priestor na galerijné, kultúrno-spoločen-

ské a osvetové účely, ktorý bude využívaný
na trvalú expozíciu obrazov, umeleckých diel,
organizovanie koncertov a divadelných predstavení komornejšieho charakteru.

***

Vážení Levičania, toto bolo len zrnko z vízií,
ktoré máme na samospráve rozpracované v
mene skvalitnenia života Vás, našich
občanov. Nápady sú naozaj rôznorodé,
počnúc cyklistickým prepojením s okolitými
obcami, pokračujúc obchvatmi, ktoré by
odľahčili dopravu v centre mesta, cez zavedenie nových technológií do kompostárne,
projekty cezhraničnej spolupráce až po rozvoj
cestovného ruchu. Máme mnoho plánov,
ktorých spomenutie by zabralo príliš veľa
priestoru. Čo je však podľa môjho názoru to
najpodstatnejšie – nečakáme so založenými
rukami na to, čo nám štát či šťastena osudu
len tak „prihodí“. Naopak, neustále riešime
nové projekty, v ktorých vidíme perspektívu.
Sme pripravení veľmi pružne a zároveň
konštruktívne reagovať na výzvy z Európskej
únie, akonáhle dôjde k ich zverejneniu.
Získavame tak výhodu i náskok pred ostatnými. O to väčšiu máme radosť, keď sa naša
predvídavosť, odbornosť i pripravenosť následne vypláca v podobe prísunu finančných
zdrojov z európskych fondov.
Milí spoluobčania,***
počas sviatkov som si
opäť uvedomil, že kvôli neustálym stresom,
pracovným povinnostiam a naháňaniu sa za
časom človeku uniká to najpodstatnejšie. Bol
by som preto veľmi rád, keby sa rok 2010
zapísal do našich pamätí ako etapa života,
ktorá nás napriek výkričníku svetovej
hospodárskej krízy ešte viac zblížila. Viem, v
nedostatku sa žije ťažko. No stále dúfam v
hĺbku človeka, v jeho vnútornú silu a ľudský
rozmer. Neprestávam veriť, že mnohí z Vás si
navzdory ťažším časom veľmi dobre uvedomujú, v čom sa skrýva skutočné šťastie
človeka. A preto Vám chcem z celého srdca
zaželať, aby bol pre Vás rok 2010 chudobnejší na choroby, sklamania, straty a zároveň
bohatší na stretnutia s čestnými, šľachetnými
a dobrosrdečnými ľuďmi.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
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PRIMÁTOR MESTA LEVICE

VÝZVA

_________________________________

Pozvánka

Mesto L e v i c e
vyzýva

v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení jeho zmien a doplnkov
zvolávam

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 2010 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 2010
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.036/6350267) a na
úradných tabuliach mesta Levice. Tlačivo "Oznámenie údajov o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok 2010" je možné
si prevziať v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ Levice, resp. si ho
môže občan stiahnuť z webovej stránky mesta www.levice.sk.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

ČASOVÝ HARMONOGRAM
ZASADNUTÍ MSZ NA ROK 2010
11. 02. 2010
29. 04. 2010
24. 06. 2010

26. 08. 2010
28. 10. 2010
09. 12. 2010

1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Leviciach, ktoré sa uskutoční
dňa 11. februára 2010 o 9.00 h
v obradnej sieni mesta Levice v budove Mestského úradu v
Leviciach na I. poschodí.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

V Priemyselnom parku sa črtajú
nové pracovné príležitosti
V Priemyselnej zóne Levice
JUH začiatkom novembra 2009
začala s výstavbou logistického
centra spoločnosť GENA LOGISTIK, s.r.o. Začali s výstavbou
v III. etape rozširovania Priemyselnej zóny JUH. V tejto časti
plánujú tiež výstavbu spoločnosti GENOBAL, s.r.o. a EDAS, a.s.
Ide o výrobno-skladové haly,
ktoré budú vzájomne logisticky
prepojené a budú nadväzovať
na výrobu v už existujúcich
závodoch priemyselnej zóny.
Investičná akcia predstavuje
vybudovanie nového priemyselného areálu, ide o spomínanú III.
etapu Priemyselnej zóny JUH.

PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI
V prípade, že by ste sa chceli stať súčasťou reťaze darcov, ktorá pomáha zachraňovať to najvzácnejšie
a zároveň najkrehkejšie – ľudské životy, príďte darovať krv dňa 8.2.2010 v čase od 8,00 h do 12,00 h na
1. posch. Mestského úradu v Leviciach. Odbery krvi budú zabezpečovať zamestnanci Národnej transfúznej služby SR Nitra.

AK SA ROZHODNETE ZAPOJIŤ, NEZABUDNITE SVOJ ZÁUJEM
NAHLÁSIŤ:
e-mail: zdrave.mesto@levice.sk
tel. č.: 036/635 02 64
Cieľom podujatia je apel na uvedomenie si dôležitosti a nenahraditeľnosti krvi ako životodarnej tekutiny.
Bez darcov by nebolo možné zachrániť NIKOHO, kto pri úraze, pôrode či operácii stratil priveľa
krvi. Nikto z nás nevie, kedy bude sám potrebovať pomoc. Príďte a pomôžete. Vaše rozhodnutie môže
zachrániť život.
Mgr. Erika Macáková, ref. Útvaru primátora MsÚ

PRÍĎTE DAROVAŤ KRV, DARUJETE DRUHÚ ŠANCU NA ŽIVOT

Plocha navrhovaného areálu má
rozlohu cca 351 270 m2, kde
zastavaná plocha predstavuje v
konečnej fáze výstavby cca 132
871 m2. Celkovo majú investori v
pláne vybudovať 5 výrobnoskladových hál.
Pozitívne je, že i napriek stagnácii priemyselnej výroby v
súčasnosti, v Priemyselnej zóne
Levice JUH pokračuje výstavba
a etablovanie nových investorov.
Investori poskytujú nové pracovné príležitosti a vytvárajú možnosti pre subdodávateľov.
Ing. Ján Stroška, referent
pre Priemyselný park MsÚ

OZNÁMENIE
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že na
Referáte daní a poplatkov MsÚ
je na obdobie
od 12. januára 2010
do 30. apríla 2010
utorok určený
ako nestránkový deň.
K dočasnej zmene úradných
dní pre verejnosť sa pristúpilo
z dôvodu spracovávania
dokladov pre vyrubovanie
miestnych daní a poplatkov.
Ďakujeme za pochopenie.
Prednosta MsÚ Levice
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Informácie k dani z nehnuteľností
Vyrubovanie dane z nehnuteľností na rok 2010 upravuje
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a VZN
mesta Levice č. 104 o dani z
nehnuteľností.
Daňovníkom je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane z
nehnuteľností.
Fyzická osoba alebo právnická
osoba v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik
alebo zánik daňovej povinnosti
a každú ich zmenu do 30 dní
odo dňa nasledujúceho po
dni, keď tieto skutočnosti
nastali.
Daňové priznanie je povinný
daňovník podať do 1. februára
2010, podľa stavu k 1. januáru
2010.
Daňové priznanie podáva len
daňovník, u ktorého v priebehu
roka 2009 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 Referáte daní a
poplatkov MsÚ Levice. Sadzby
daní a platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 104 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 2010 a do 31. júla
2010.
Správca dane poskytuje nasledovné zníženie dane zo

stavieb a z bytov vo výške:
a/ 25 % z daňovej povinnosti na
stavby na bývanie a z bytov vo
vlastníctve zdravotne postihnutých občanov alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
b/ 25% z daňovej povinnosti na
garáže vo vlastníctve ťažko
zdravotne postihnutých občanov,
ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP
a ZŤP/S, 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.
Pri uplatnení zníženia dane z
nehnuteľností sa posudzuje
stav k 1. januáru 2010.
Preukaz o zdravotnom postihnutí v roku 2010 predložia len
tí daňovníci, ktorí sa stali jeho
držiteľmi v roku 2009.
Pri súbehu zníženia dane zo
stavieb a z bytov sa uplatní
zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka, to znamená, že daňovníkovi bude poskytnuté len
jedno zníženie dane – to, ktoré
bude preňho výhodnejšie.
V porovnaní s rokom 2009
dochádza v roku 2010 k zvýšeniu sadzieb daní z nehnuteľností a k zníženiu percenta
úľavy. Tieto zmeny, ako aj
zmeny, ktoré nastali u daňovníkov v roku 2009, budú zapracované do platobných výmerov, a preto odporúčame občanom, aby platby za daň z
nehnuteľností realizovali až
po obdržaní platobných výmerov, kde bude vyčíslená
presná výška daňovej povinnosti na rok 2010.
Finančné oddelenie
MsÚ Levice

Ostatné miestne dane
Mesto Levice v roku 2010
vyberá nasledovné miestne
dane:

ukončenia kalendárneho mesiaca na základe predloženého
vyúčtovania dane za ubytovanie

DAŇ ZA PSA

DAŇ ZA
JADROVÉ ZARIADENIE

Sadzba dane je určená nasledovne:
a/ 10 € za jedného psa a
kalendárny rok v rodinnom
dome,
b/ v bytových domoch 34 € za
jedného psa a kalendárny rok,
c/ objektoch právnických osôb a
fyzických osôb - podnikateľov, v
ktorých prevádzkujú podnikateľskú činnosť, nachádzajúcich
sa na území mesta Levice 34 €
za jedného psa a kalendárny
rok.
Mesto vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. Správca dane vyrubí
daň platobným výmerom len
daňovníkovi, ktorý bude platiť
daň prvýkrát od roku 2010.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia
v dvoch rovnomerných splátkach
do 31. januára 2010 a do 31.
marca 2010. To znamená, že
občanom, ktorí už platili daň
za psa v roku 2009, správca
dane nepošle platobný výmer
a ani poštový peňažný poukaz.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Sadzba dane je 0,70 € na
osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
Daň je splatná do 15 dní od

Daň za jadrové zariadenie sa
platí za umiestnenie jadrového
zariadenia v Mochovciach vo
vzdialenosti 10 km od zastavaného územia mesta Levice a
20 km od zastavaných území
mestských častí Čankov, Horša,
Kalinčiakovo a Malý Kiar, ktoré
sa tým nachádzajú v oblasti
ohrozenia.
Sadzba dane je: 0,0013 € za
m2 katastrálneho územia mesta
Levice a 0,0006 € za m2 katastrálneho územia mestských častí
Čankov, Horša, Kalinčiakovo,
Malý Kiar.
Daň za jadrové zariadenie sa
vyrubí platobným výmerom za
predchádzajúci kalendárny rok a
je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ
HRACIE PRÍSTROJE
Sadzba dane je 100 € za
jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
Mesto vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia v dvoch rovnomerných
splátkach do 31. marca a 30.
júna zdaňovacieho obdobia.

VIETE O BEZPLATNEJ TELEFONICKEJ LINKE
PRE OBČANOV?
Vážení občania,
pre nahlásenie podnetov, ktorými nás chcete upozorniť na konkrétne
problémy v jednotlivých lokalitách nášho mesta, je Vám k dispozícií
bezplatná telefonická linka: 0800 120 646
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Vyrubovanie miestneho
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok
2010 upravuje zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levice č. 105
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na
území mesta Levice.
Poplatok platí poplatník, ktorý
má na území mesta trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta.
Sadzba poplatku za kalendárny
deň a osobu je stanovená vo
výške 0, 0615 €.
Poplatník, ktorý nemá na území
mesta Levice trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastní nehnuteľnosť na území mesta Levice
alebo v mestských častiach,
platí poplatok za nehnuteľnosť vo
výške 0, 0615 € za kalendárny
deň.
Pre množstvový zber je
výška poplatku 0,0109 € za 1
liter komunálneho dopadu.
Výška poplatku bude určená
rozhodnutím.
Poplatok pre fyzické osoby
správca vyrubí platobným výmerom a je splatný v dvoch
splátkach k 31.05.2010 a k
31.07.2010.
Mesto Levice poplatok odpustí
pre poplatníka a aj za osoby, za
ktoré prevzal povinnosti poplatníka, ak tento preukáže, že sa
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.
Doklady musia byť preložené
do slovenského jazyka /nemusia
byť úradne overené/.
Za doklad sa nepovažuje čestné prehlásenie. Čestné prehlásenie bude uznané ako doklad len
u poplatníkov, ktorí sa nepretržite
viac ako päť po sebe nasledujúcich rokov nezdržiavajú na území
mesta, kde podkladom pre odpustenie poplatku bude overené
čestné prehlásenie blízkych osôb.
Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku, je

povinný podať žiadosť o zníženie
spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku na
kalendárny rok, a to vždy do jedného mesiaca od kedy mu
vznikla poplatková povinnosť,
najneskôr však do 31.10.
kalendárneho roka, na ktorý
sa poplatok vyrubuje. Na neskoršie podanie žiadosti mesto
Levice neprihliada.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na odpustenie poplatku. Každý poplatník, ktorý
žiada odpustenie poplatku, je
povinný doložiť požadované
doklady každoročne. Ak sú
predložené doklady staršie ako 1
rok, poplatník
doloží čestné
prehlásenie, že dôvody, na základe ktorých bol doklad vydaný,
platia aj naďalej.
Mesto Levice na odstránenie
tvrdosti zákona zníži poplatok
pre poplatníka a aj za osoby, za
ktoré prevzal povinnosť poplatníka, 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 kalendárny 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: potvrdenie od
ÚPSVaR s vyznačením dátumu
začatia poberania dávok v
hmotnej núdzi a spoluposudzovaných osôb).
c/ Pre poplatníkov, 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 o zamestnaní a o ubytovaní).
d/ Pre občanov hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach, umiestnených v domovoch sociálnej starostlivosti, vo
výkone trestu, ubytovaných v

domoch opatrovateľskej služby a
v ubytovniach mesta Levice, vo
výške 100% z poplatku vyrubeného na osobu a kalendárny
rok, po dobu trvania pobytu v
uvedených zariadeniach (spôsob preukázania: doklady o
pobyte v uvedených zariadeniach).
e/ Pre poplatníkov bez prístrešku, vo výške 100% z výšky
poplatku vyrubeného na osobu a
príslušný rok. Pri občanoch bez
prístrešku sa bude zohľadňovať
aj rodinný príslušník (spôsob
preukázania: zistenia MsPO,
OSOO MsÚ Levice).
f/ Pre fyzické osoby, ktoré 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 o odstránenie tvrdosti
zákona spolu s dokladmi preukazujúcimi dôvody zníženia poplatku je potrebné podať primátorovi mesta najneskôr do 31.
7. 2010.
Žiadosti o odstránenie tvrdosti
zákona spolu s dokladmi preukazujúcimi dôvody zníženia
poplatku je potrebné podať
primátorovi mesta najneskôr do
31. 10.2010.
Na neskoršie podanie žiadosti
a dokladov mesto Levice neprihliada.
Tlačivá, žiadosti a Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levice č. 105 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

Mesto bude mať nového
“Informátora o Leviciach”
Rozvoju cestovného ruchu
výrazne pomáhajú projekty
vypracované na základe výziev,
ktoré sú venované práve tomuto
odvetviu hospodárstva a vďaka
ktorým vie daná obec či mesto
ušetriť časť svojich finančných
prostriedkov. Výziev venovaných
práve CR je podstatne menej
ako tých, ktoré sa týkajú napr.
školstva, sociálnej oblasti či
zavádzaniu moderných technológií. Aj napriek tomu sa
mesto snaží využiť každú príležitosť, ktorá by umožnila aj v tejto
neľahkej hospodárskej situácii
rozvíjať domáci CR.
V minulom roku sa mesto
zapojilo do štyroch vyhlásených
výziev. Projekt „Kalvária – oddych v objatí histórie“ nebol
úspešný. O projektoch „Putovanie po Leviciach“ a „Turistickonáučný chodník v Horšianskej
doline“ bude rozhodnuté v I.
štvrťroku 2010. Mestu sa podarilo získať časť finančných
prostriedkov na vydanie nového,
moderného „Informátora o Leviciach“, zapojením sa do výzvy
Slovenských elektrární, a.s.
Celkové náklady predpokladáme
vo výške cca 2 000 €, preto sa

mesto pokúsi osloviť aj iné subjekty na spoluprácu pre vydanie
tejto publikácie. Informátor je
brožúra, ktorá bude obsahovať
informácie o meste, jeho histórii
a súčasnosti, pamiatkach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, možnostiach trávenia voľného času, športových a kultúrnych zariadeniach, pravidelne
opakujúcich sa podujatiach,
informácie o linkách MHD, bankách, zmenárňach a pod.
Veríme, že sa mestu podarí
vydať kvalitný propagačný
materiál, ktorý bude nielen informátorom, ale i lákadlom pre
návštevníkov. K tomu nám musia dopomôcť však aj producenti
a poskytovatelia služieb CR,
hlavne svojim rozsahom a kvalitou služieb a produktov CR a v
neposlednom rade aj obyvatelia
Levíc svojim pozitívnym prístupom k rozvoju domáceho CR,
udržiavaním čistoty na uliciach či
neznehodnocovaním pamiatok.
O ďalších úspechoch a krokoch
mesta v oblasti rozvoja CR Vás
budeme ďalej informovať.
Ing. Zuzana Frtúsová,
ref. pre RR a CR
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65. výročie oslobodenia nášho mesta
- pocta všetkým známym i neznámym hrdinom
18. decembra 2009 si
Levice pripomínali 65. výročie oslobodenia nášho
mesta.
Pri tejto príležitosti sa zišlo
vedenie samosprávy spolu so
zástupcami štátnej správy, mládežníckych poslancov MsPM,
vojenského útvaru 22 07 a ďalší-

mi občanmi pri slávnostnom akte
kladenia vencov k Pomníku

padlých na Námestí hrdinov.
Uctili si tak pamiatku všetkých,
vďaka ktorým dnes vieme, ako
chutí vzácny dar slobody.
Následne sa prítomní presunuli
do priestorov obradnej siene
mestského úradu, kde zástupcovia Ministerstva obrany SR a
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov odovzdali ocenenia odvahy priamym účastníkom odboja. Ako povedal vo
svojom úvodnom slove primátor
mesta Ing. Štefan Mišák, my
všetci, ako i generácie, ktoré
prídu po nás, máme voči týmto
ľuďom dlh, ktorý nikdy nesplatíme. Patrí im za to obrovské
ĎAKUJEME.
Pamätné medaily za účasť v
boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti boli udelené:
Zuzane Fašánekovej, Jozefíne
Hírešovej, Viere Repkovej, Elene
Rychnavskej, Františkovi Capalajovi, Martinovi Čavojovi, Štefanovi Harmadymu, Vojtechovi

ĎAKUJEME, ŽE STE POMOHLI
Vážení spoluobčania,
Mesto Levice v spolupráci s občianskym
združením POMÔŽME SI vyhlásilo koncom
roka 2009 charitatívnu zbierku zachovalých
vecí pre tých, ku ktorým osud nebol veľmi štedrý. Myšlienka pomôcť touto formou sa medzi
Vami krásne ujala a tak sme vďaka Vám mohli
na Vianoce priniesť aspoň trochu svetla solidarity medzi ľudí v núdzi.
Levická samospráva by rada touto cestou poďakovala všetkým,
ktorí voči volaniu o pomoc neostali ľahostajní. Ďakujeme za Váš čas,
ďakujeme za Vašu vnímavosť voči nešťastiu iných, ďakujeme, že ste
ani v ťažkých časoch nestratili cit a potrebu navzájom si pomáhať.
Radi by sme pri tejto príležitosti poďakovali aj novovytvorenému
OZ POMÔŽME SI, ktoré stojí za úspechom celej akcie. Boli to práve
ľudia z tohto združenia, ktorí personálne i kapacitne zabezpečili
priebeh samotnej zbierky. Dovoľujeme si preto aspoň touto formou
oceniť ich úsilie, nasadenie a odhodlanie pomôcť, ktoré pri našej
spolupráci preukázali.
Čo dodať na záver? Vychutnajte si pocit, že ste pomohli...
Pre núdznych znamená naozaj VEĽA.
Mgr. Erika Macáková, ref. Útvaru primátora MsÚ

Hotákovi, Pavlovi Chvojkovi,
Ladislavovi Nedorolíkovi, Štefanovi Nedorolíkovi, Ľudovítovi
Pavkovovi.
Vyznamenanie M. R. Štefánika I. stupňa dostala Zuzana
Fašáneková.
Medaily M. R. Štefánika III.
stupňa boli udelené:
Dominikovi Holečkovi, Františkovi Solárikovi, Anne Nováčikovej, Rozálii Tóthovej, La-

dislavovi Nemcovi a Vojenskému útvaru 22 07 Levice - ocenenie prevzal pplk. Valentíni.
Vyznamenanie za vernosť
dostali:
Ondrej Sedliar, Štefan Nedorolík, Ján Škvarenina, Martin
Čavoj, Zuzana Locnerová a
Mária Fiťková.
Mgr. Erika Macáková,
ref. Útvaru primátora MsÚ

Mesto Levice a Finclub Slovakia, distribučné centrum v Leviciach,
Vás pozývajú na autogramiádu spojenú s prednáškou

UMENIE ZDRAVO ŽIŤ,
ktorá sa uskutoční

dňa 24. februára 2010 o 17 h
na 1. posch. Mestského úradu v Leviciach.
---Prednášať bude profesorka všeobecnej biológie na Katedre
biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU v Bratislave

RNDr. Katarína Horáková, DrSc.,
ktorá je autorkou mnohých vedecko-populárnych publikácií ako
napr. Oddelená strava, Oddelená strava II. a čo ďalej, Oddelená
strava – Recepty a diéty, Oddelená strava – Očistné kúry a diéty,
Nebojme sa zdravia I – Varovné signály organizmu, Monitor
zdravia, Detoxikácia organizmu.
---Súčasťou autogramiády bude i možnosť zakúpenia si
publikácie UMENIE ZDRAVO ŽIŤ.
Nenechajte si ujsť možnosť získať a aplikovať vo svojom živote
poznatky z oblasti zdravia podané odborníčkou, ktorá sa roky
výskumne zaoberala vyhľadávaním nových, biologicky aktívnych
látok s antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami.

VSTUP ZDARMA!
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O Z N Á M E N I E
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy
v školskom roku 2010/2011
Mesto Levice – Mestský úrad v Leviciach v súlade s Dodatkom č. 1
VZN mesta Levice č. 98 o termíne zápisu šesťročných detí narodených

od 1. septembra 2003 do 31. augusta 2004
na plnenie povinnej školskej dochádzky
určuje
termín zápisu do 1. ročníka základných škôl
dňa 5. a 6. februára 2010 nasledovne:
5. februára 2010 ( piatok ) od 14.00 hod. – 18.00 hod.
6. februára 2010 ( sobota ) od 8.00 hod. – 12.00 hod.
Zápis (ďalej len zápis) sa uskutoční v základných školách:
1. Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
3. Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
4. Základná škola, Saratovská ul. 43, Levice
5. Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
6. Základná škola, Školská ul. 14, Levice
7. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza
– Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice

Upozornenie!
Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý pri
zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti. O prijatí
dieťaťa na jednotlivé školy budú rozhodovať riaditelia ZŠ. Dodatočný
zápis v odôvodnených prípadoch bude možný u riaditeľov príslušných základných škôl.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Slávnostná inaugurácia
mládežníckych poslancov

INFORMÁCIA K ZÁPISU DETÍ DO
ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA PLNENIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný prihlásiť zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2010 dosiahne šiesty rok veku.
Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý pri
zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti.
• O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o
jeden rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej
školy rozhodne riaditeľ základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže
rozhodnúť o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o
jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh MŠ, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu.
• Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s
odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú
školu alebo nultý ročník.
• Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie
povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré
nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a
dorast.
• Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje
dieťa nevyberie inú základnú školu.
• Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého
pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MsÚ
Vážení občania, od 8.1.2010 môžete opäť využívať predĺžené
úradné hodiny na referáte daní a poplatkov, v kancelárii prvého
kontaktu a v pokladni mestského úradu každý piatok do 17.00 h.

NOVÉ VOLACIE CENTRUM SČK
PRE SOCIÁLNU POMOC

Utorok, 8. decembra 2009, bola v obradnej sieni MsÚ vskutku
slávnostná atmosféra. Primátor mesta Ing. Štefan Mišák za prítomnosti pána prednostu MsÚ Ing. Mariána Sokola a Mgr. Martiny
Gašparovej, koordinátorky MsPM, slávnostne inaugurovali nových
členov mestského parlamentu mládeže. Zvolení zástupcovia
všetkých škôl v Leviciach sa tak oficiálne ujali svojich postov
mládežníckych poslancov a tomu prináležiacich povinností.
Mgr. Martina Gašparová, koordinátorka MsPM

Slovenský Červený kríž, ÚzS Levice oznamuje občanom, že zriadil
nové volacie centrum pre sociálnu pomoc, ktoré vzniklo aj vďaka
finančným darom a darovaným 2% od občanov a podnikateľských
subjektov. Od 11.1.2010 si môžu občania objednať prepravnú
službu, osobnú asistenciu, zapožičanie zdravotníckych pomôcok,
stravovanie, prípadné iné poradenstvo na telefónnych číslach:

036/ 63 12 957; 63 07 900
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MESTO MÁ DVA NOVÉ AUTOBUSY
- aj pre imobilných

Vo štvrtok 14. januára 2010 sa
na Námestí hrdinov uskutočnilo
slávnostné odovzdanie nových
autobusov mestskej hromadnej
dopravy do prevádzky za účasti
predstaviteľov mesta Levice a
dopravcu SAD Nové Zámky, a.s.
Prítomní si prezreli interiér
nových autobusov a zároveň
absolvovali skúšobnú jazdu
centrom mesta.
Dva nové nízkopodlažné autobusy typu IRISBUS Crosway LE
sú 12 metrov dlhé, trojdverové,
vybavené informačným systémom, s dieselovým motorom

Euro5 o výkone 243 kW a s
celkovou kapacitou 116 miest, z
toho 34 miest na sedenie.
Zároveň sú prispôsobené aj na
prepravu imobilných cestujúcich
a detských kočíkov. Nové
„prírastky“ levického vozového
parku budú nasadené na linky
MHD číslo 9, 10 a 11, teda na
najväčšie denné kilometrické
výkony turnusov vrátane sobôt a
nedieľ, aby boli maximálne
využité.
Ing. Zuzana Ürgeová,
ref. OŽPKV

Separovaný zber odpadu
v meste Levice
Aj v roku 2010 pokračuje zber
separovaného odpadu v meste
Levice rovnakým spôsobom ako
po minulé roky. Novinkou je
snáď väčšie množstvo kontajnerov na sídliskách, ako aj postupná výmena 240 l nádob na
sklo za väčšie. Novinkou je taktiež skutočnosť, že mesto už
dotrieďuje vyseparované zložky
odpadov na vlastnej triediacej
linke, ktorá bola v roku 2009 uvedená do prevádzky.
Do konca januára obdržia
občania v rodinnej zástavbe vrecia na separovaný zber, vrátane
bližších pokynov k zberu separovaných zložiek odpadu, ako aj
k zberu bioodpadu. Vážení
občania, žiadame Vás o dodržanie termínov uvedených v
propagačných materiáloch, ako
aj pokynov týkajúcich sa informácií o triedených zložkách
odpadov.
Mesto Levice touto cestou
zároveň upozorňuje právnické a

fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ako aj ďalšie organizácie, na povinnosť separácie
odpadov vyplývajúcu im zo
zákona o odpadoch. Túto činnosť si zabezpečujú na vlastné
náklady. Odporúčame im, aby
sa obrátili na firmu SITA
Slovensko, a.s. a dohodli si vzájomný postup pri separácii
odpadov. Kontaktné tel. č. je
036/631 27 10.
Pre rok 2010 je mesto povinné vyseparovať minimálne 316 t
odpadov (papier, plasty, sklo).
Vyseparovaním 1 t odpadu, ktorú nie je potrebné zobrať na
skládku a takto ju zlikvidovať,
ušetríme spolu viac ako 80 Eur,
teda za rok je to viac ako 25 000
Eur. To je už čiastka, za ktorú v
meste môžeme zrealizovať
niekoľko pekných akcií.
Ing. Gabriel Šurányi, referent
pre komunálne odpady MsÚ

ZMENA PARKOVNÉHO
NA ÚZEMÍ MESTA
Mestské zastupiteľstvo v
Leviciach na svojom zasadnutí
konanom dňa 10.12 2009 podľa
§ 11 ods. 4 písm. d/ a písm. g/
zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že mesto Levice od 01. januára 2010 vyberá
nájom za dočasné parkovanie
motorového vozidla a schválilo
nasledovné sadzby:
- vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením sa za dočasné parkovanie vozidiel stanovuje nájom.
Sadzba nájmu je stanovená
nasledovne:
a) 150 eur/rok za dočasné parkovanie vozidiel pri použití
neprenosnej parkovacej karty
oprávňujúcej zaparkovať vozidlo
na všetkých nevyhradených parkovacích miestach kedykoľvek
počas roka,
b) 0,50 eur/ hod za dočasné
parkovanie vozidiel pri použití
jednorázovej parkovacej karty

oprávňujúcej zaparkovať vozidlo
na dobu najdlhšie 1 hodiny na
všetkých nevyhradených parkovacích miestach,
c) 0,50 eur/hod za dočasné
parkovanie vozidiel pri použití
lístka z parkovacieho automatu,
oprávňujúceho zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste
opatrenom parkovacím automatom.
Ostatné náležitosti týkajúce sa
trvalého a dočasného parkovania v meste Levice upravuje VZN
mesta Levice č. 93 o miestnej
dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta
Levice a VZN mesta Levice č.
106 o parkovaní a státí vozidiel
na miestnych komunikáciách, na
verejných priestranstvách a
plochách na území mesta Levice.
Ing. Adriana Bosíniová,
vedúca Referátu komunálnych
vecí OŽPKV MsÚ

Plné znenie všetkých VZN mesta Levice sú Vám k dispozícií na
web stránke mesta www.levice.sk alebo v Kancelárii prvého
kontaktu MsÚ.

Pripravujeme vyhlásenie najúspešnejších
športovcov roka!
Prosíme o zasielanie nominantov na udelenie titulu „ŠPORTOVEC
ROKA“, „ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA“, „ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ ROKA“ mesta Levice za rok 2009.
Bližšie info: MsÚ, I. poschodie, č. dverí 46, tel.: 036/ 6 350 213
e-mail: kultura@levice.sk

Otváracie hodiny v krytej plavárni platné od 1.1.2010
Pondelok
Utorok 9,00 – 12,00
Streda 9,00 – 12,00
Štvrtok 9,00 – 12,00
Piatok 9,00 – 12,00
Sobota 9,00 – 12,00
Nedeľa 9,00 – 12,00

13,00 – 15,00
17,00 – 21,00
13,00 – 15,00
17,00 – 21,00
13,00 – 15,00
17,00 – 19,00
13,00 – 15,00
17,00 – 21,00
13,00 – 15,00
17,00 – 21,00
13,00 – 21,00
13,00 – 21,00

VSTUPNÉ (platné od 1. 1. 2010)
- DOSPELÍ
- DETI do 15 rokov
- DOSPELÍ nad 60 rokov

2,00 €
1,20 €
1,20 €

Ceny sú uvedené vrátane použitia šatníkovej skrinky. Maximálna
dĺžka pobytu v priestoroch bazénu je dve hodiny. Počas letných
prázdnin platí vstupné na 3 hodiny.
- záloha na kľúč

1,-- €

- spoločná šatňa

1,-- €
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Podané a schválené projekty za rok 2009
V roku 2009 mesto Levice spracovalo 26 projektov. Zároveň projektoví manažéri spolupracovali na príprave a podaní viacerých projektov
pre rôzne subjekty (materské školy, občianske združenie a pod.).
Mesto Levice pripravilo projekty z rôznych oblastí: vzdelávanie, podpora cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia základných škôl,
šport, kamerový systém, zeleň, projekty protispoločenskej činnosti a iné.
Medzi úspešné projekty, ktorými mesto získalo 4 271 992,55 € patria nasledovné projekty:
Názov projektu
Bezpečné mesto
Levice 2009
Rekvalifikačný kurz
Opatrovateľská služba
Rekvalifikačný kurz
Podvojné účtovníctvo
Čo by mala dnešná mládež
vedieť o protispoločenskej
činnosti
Viacúčelové ihrisko
Revitalizácia Námestia
hrdinov
Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy,
Saratovská ul. 85
Transformácia nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky na centrum
kultúry - Synagóga
Štafetový beh o putovný
pohár primátora
Podpora CR v meste Levice
Niektoré projekty sú v procese
posudzovania (napr. Izolačná
zeleň v meste Levice, Putovanie
po Leviciach, Revitalizácia Detského športového ihriska, Turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline, Bike park – Kalvária
Levice, Mladým bez servítky,
Mládež o protispoločenskej činnosti, Krajšie je vonku ako v
bare!, Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového systému, Letný
tábor solidarity), výsledok bude
známy v priebehu roka 2010.

Program/Inštitúcia
Úrad vlády SR

Schválená suma
15 000 €

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Úrad vlády SR

5 883,77 €

3 131,49 €

1 614,60 €

959,40 €

1 900,00 €

380,00 €

Úrad vlády SR
Regionálny operačný program

39 832,70 €
1 659 725,27 €

20 468,00 €
82 986,26 €

Regionálny operačný program

949 380,07 €

49 965,79 €

Regionálny operačný program

1 597 506,14 €

79 875,31 €

NSK

350,00 €

-

Mochovce – peňažný dar

800,00 €

-

Projektoví manažéri v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí
neustále spracúvajú žiadosti o
nenávratný finančný príspevok a
spoločne sa snažia o prílev
ďalších finančných prostriedkov
do rozpočtu mesta Levice.
V roku 2010 mesto Levice
pripravuje projekt týkajúci sa
priemyselného parku, technického vybavenia kompostárne,
projekt cezhraničnej spolupráce
a mnoho projektov menšieho
charakteru. V tomto roku sa budú

Zaujíma nás, čo vás trápi
– DISKUSNÉ FÓRA OPÄŤ NA SCÉNE
Vážení občania,
levická samospráva sa v snahe priblížiť čo najviac k Vám, samotným
obyvateľom tohto mesta, rozhodla obnoviť tradíciu diskusných fór
predstaviteľov mesta s verejnosťou. Ponúkame Vám tak osobný
priestor na prednesenie Vašich otázok, podnetov či pripomienok priamo vedeniu mesta, poslancom MsZ či zástupcom mestských organizácií.

HARMONOGRAM STRETNUTÍ S OBČANMI
MESTA V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH:
- 3. marca 2010 o 17.00 h – Ul. Priateľstva č. 32, LV
(denné centrum dôchodcov)
- 26. mája 2010 o 17.00 h - V. Základná škola
- 6. septembra 2010 o 17.00 h - CK Junior
- 10. novembra 2010 o 17.00 h - ZŠ Vinohrady

Tešíme sa na Vašu účasť!

implementovať projekty, ktoré
boli schválené počas minulých
rokov a to Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy A.
Kmeťa, Základnej školy Pri Podlužianke, Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti a iné.

Spolufinancovanie
17 000 €

Dúfame, že rok 2010 bude pre
mesto Levice úspešný a spoločne dosiahneme ciele deklarované v Pláne hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Levice.
Ing. Andrea Bellušová,
projektová manažérka MsÚ

PROGRAM PODUJATÍ MsKS LEVICE NA FEBRUÁR 2010
1.2 – 11.2. 2010 CK JUNIOR
„Výtvarné spektrum “,Výstava,
Denne od 10.00 – 16.00 hod.
Vstup voľný
1.2. 2010 DS – DK DRUŽBA o
19.00 hod. „DOMÁCE VÄZENIE“
Tragikomédia
3. 2. 2010 DK DRUŽBA o
18.00 hod., „ JAVISKO JE NAŠE“
Vstupné: 1 €
5. 2. 2010 ES DK DRUŽBA o
19.00 hod. „ PLES DRUŽBY“
10. 2. 2010 DK DRUŽBA o
19.00 hod., „CIGÁNSKI DIABLI“
Koncert známej cimbalovej
kapely
10.2. 2010 ZŠ A. Kmeťa o 10.00
hod., „Valentínky “
Kurz vyšívaných pohľadníc,
Kurz určený pre deti ZŠ
Denne od 10.00 – 16.00
Vstup voľný
14. 2. 2010 Zimný štadión o
14.00 hod., „KARNEVAL DETÍ
NA ĽADE “, Ľadová karnevalová show
15.2. – 26.2. 2010 CK JUNIOR

...OTVORME OČI ...Výstava
Denne od 10.00 – 16.00 hod.
Vstup voľný
22. 2. 2010 DS – DK DRUŽBA
o 19.00 hod., „S PYŽAMOM
ALEBO BEZ“ Divadelná komédia, Vstupné: 10 €
24. 2. 2010 DK DRUŽBA o
16.30 hod., Kurz jednoduchého
účtovníctva
- Základy účtovníctva, dane,
personalistika, mzdové poradenstvo,
- Riadenie podniku
Záujemci sa môžu prihlásiť na
t.č. 0905 843 050 – p. Leszkoová
PRIPRAVUJEME:
- Výchovné pásmo
- CARMEN – tanečné divadlo J.
Ďurovčíka
- Hviezdoslavov Kubín
- Detské divadielko
- Koncert speváčky SISY
SKLOVSKEJ a jej hostia – Kubánska kapela
- Jarné výchovné pásmo Morena
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Oceňovali ĽUDSKÝ ČIN ROKA 2009
15. december 2009 mal vskutku
slávnostnú príchuť. Na pôde
mestskej radnice sa v tento deň
oceňovali nezištné, šľachetné a
tým mimoriadne skutky laureátov
ĽUDSKÉHO ČINU ROKA 2009.
Za piatym ročníkom tohto vysoko
humánneho podujatia stála už
tradične PhDr. Oľga Prekopová,
šéfredaktorka regionálneho týždenníka Pohronie a zároveň
mimoriadne charizmatická osobnosť nášho mesta. Akciu pripravila v spolupráci so Slovenskou
humanitnou radou a Územným
spolkom Slovenského Červeného kríža v Leviciach.
Ocenenie Ľudského činu roka
získava na čoraz väčšej popularite a prestíži. Ako v mene
všetkých organizátorov uviedla
sama PhDr. Oľga Prekopová,
podstatní nie sú len ocenení, ale
tiež dobrodinci, ktorí na skrom-

Nichtová.
Ocenení laureáti v kategórii
"Za záchranu života zvieratka
alebo pomoc, keď to potrebovalo": MVRr. Andrej Vajzer.
Ocenení laureáti v kategórii
"Filantropia - dobročinnosť
občanov a podnikateľov jednotlivcov alebo firiem pre pomoc organizáciám v regióne":
COOP Jednota SD Levice,
Miroslav Gažo, konateľ spoločnosti ADATO s.r.o., Kraft Foods
Slovakia, Samuel Uhrinčať,
Bátovce.
ných nominantov upozornia. Sú
to totiž práve oni, vďaka komu sa
humánne činy dostanú na svetlo
a zviditeľnia sa tak medzi verejnosťou.
Ocenení laureáti v kategórii
"Záchrana života človeka

alebo pomoc človeku, keď to
veľmi potreboval": MUDr.
Ladislav Kotrusz, MUDr. Ján Štrbák, Daniel Katreniak, II. ZŠ
Levice, Ján Grobař a Ján Süveges, Vladimír Kubas, Helena

Mimoriadna cena: Nadstrážmajster Milan Gráf a podpráporčík Tomáš Vadkerti.
Mgr. Erika Macáková,
ref. ÚP MsÚ

Mestská polícia zasahuje

Mestská polícia Levice za obdobie mesiacov november a december 2009 zasahovala na
území mesta Levice a v mestských častiach Levice celkom
577x pri riešení rôznych priestupkov. Z toho bolo priamo na
mieste v blokovom konaní doriešených 268 priestupkov vo
výške 3.805,-€. Blokovou pokutou nezaplatenou na mieste bolo
riešených ďalších 37 priestupkov
vo výške 1.100,-€.
Za to isté obdobie prišlo od
občanov 276 rôznych telefonických oznámení a 14 osobných
oznámení o páchaní priestupkov.
Na ich základe sa podarilo
mestskej polícii doriešiť na
mieste 98 priestupkov. Jednalo
sa väčšinou o priestupky ako
státie motorovými vozidlami na
trávniku, rušenie nočného pokoja, verejné pohoršenie a obťažovanie. Kamerovým systémom
bolo zaznamenaných 203 priestupkov. Z toho bolo na mieste
doriešených 112 priestupkov,

predvolaných na ďalšie riešenie
na mestskú políciu bolo 34 priestupcov.
Zistila 19 priestupkov vandalizmu. V súčasnej dobe mestská
polícia rieši ešte 1 priestupok z
oblasti vandalizmu, poškodzovania veci a krádeže, ktorý sa stal
na ulici A. Sládkoviča. Zistené
priestupky sú postupne zdokumentované a riešené mestskou
políciou. Zadokumentovala 11
drobných krádeží, kde v 10 prípadoch boli páchatelia zadržaní
a doriešení nasledovne: v 4 prípadoch v blokovom konaní; v 3
prípadoch boli odovzdaní orgánom činným v trestnom konaní a
v 3 prípadoch boli doriešení
pokarhaním.
Na území mesta bolo odchytených 27 psov, odovzdaných do
útulku v Nitre bolo 14 psov,
majiteľom bolo vrátených 9 psov
a 4 psy boli umiestnené k novým
majiteľom.
Na základe oznámení od občanov, požiadania o súčinnosťpomoc od ZSS, HZs a polície
SR, príchodu signálu o narušení
chránených objektov a na odchyt
túlavých zvierat mestská polícia
vykonala ďalších 395 výjazdov,

kde bezprostredne poskytla pomoc občanom v núdzi v 62 prípadoch.
Ďalej zistila a riešila: 19x tvorbu
nedovolených skládok, z toho
15x zadržala a riešila osoby tvoriace nedovolené skládky blokovou pokutou. Bolo zistených 9
vrakov MV. Majitelia po písomnom vyzvaní odstránili 7 vrakov
MV.
11x vykonala kontrolu v denných a večerných hodinách v
reštauračných zariadeniach so
zame-raním sa na podávanie a
požívanie alkoholických nápojov
mladistvým. V poobedňajších a
večerných hodinách zistila 7x
používanie alkoholických nápojov na verejnosti, z toho 5x
mládežou, blokovou pokutou
riešila 12 priestupcov.
Vykonala 72 výjazdov na riešenie rušenia nočného pokoja,
pričom v 17 prípadoch udelila
blokovú pokutu.
Zistila sprejovanie v 2 prípadoch, pričom bola zadržaná 1
osoba. V oboch prípadoch boli
spracované prvotné úkony. V jednom prípade bol priestupok
odložený z dôvodu veku páchateľa do 14 rokov a v jednom
prípade je v riešení.

Ďalej bolo zistených 362 priestupkov státia a jazdenia motorových vozidiel na trávniku a
chodníku, čím došlo k porušeniu
§ 4, ods. 1, VZN č. 32/1996
Mesta Levice v znení aktualizovaných zmien a doplnkov.
Mestská polícia chce touto cestou vyzvať všetkých občanov –
vodičov motorových vozidiel, aby
neničili spoločný majetok a stáli
na tých miestach, ktoré povoľuje
zákon.
Zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí poskytli pomoc
polícii pri odhaľovaní priestupkov
a ostatných chce požiadať, aby
ich nasledovali.
Ing. Jozef POLKA
náčelník MsP

UPOZORNENIE
Za hovory na linku mestskej
polície 159 si od decembra
2009 Slovak Telekom, a.s.
účtuje 0,075 € (2,26 Sk) za
minútu.
Linky štátnej polície 158 a
záchranného integrovaného
systému 112 zostávajú naďalej
bezplatné.
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ROZPOČET MESTA LEVICE NA ROK 2010
Mestské zastupiteľstvo v
Leviciach schvaľovalo na svojom
decembrovom zasadnutí rozpočet na roky 2010 - 2012, pričom
návrhy rozpočtov na roky 2011 a
2012 nie sú záväzné.
Tvorbu rozpočtu negatívne
ovplyvnil predovšetkým dopad
krízy na hospodárenie mesta.
MsZ na túto situáciu reagovalo
už v auguste 2009 pri druhej
zmene rozpočtu, ktorá musela
zohľadniť výpadok v podielových
daniach pre mesto vo výške 1,4
mil. €.
V čase tvorby rozpočtu sa predkladatelia opierali o prognózu
príjmu z podielových daní vo
výške 6 602 712 €. Rozpočet ako
celok je koncipovaný ako vyrovnaný, s predpokladanými príjmami a výdavkami vo výške 26 202
646 €.
Na uvedenú situáciu či už samotným rozpočtom alebo aktivitami Mesto Levice reaguje tak,
že výrazne obmedzuje bežné i
kapitálové výdavky, zmenou

niektorých všeobecne záväzných
nariadení (VZN) navyšuje svoje
príjmy. Mimoriadne dôležitou
časťou v rozpočte sú zdroje na
financovanie projektov z rozvojových fondov EÚ. Ide napríklad
o tieto kapitálové akcie:
Rekonštrukcia a modernizácia I.
ZŠ 232 440 € (vlastné zdroje 62
234 €), IV.ZŠ 1 105 912 € (104
500 €), VI. ZŠ 873 268 € (49 374 €).
Na rekonštrukciu synagógy v
prípade schválenia počítame s
dotáciou 1 839 389 € (vlastné
zdroje 134 215 €), na revitalizáciu Námestia hrdinov s grantom
vo výške 1 573 890 € (109 763
€), na rekonštrukciu osvetlenia
186 736 € (9 828 € ). Keď to
zhrnieme, z týchto zdrojov (vrátane už schválených projektov)
predpokladáme príjmy vo výške
7 755 291 € (233 mil. Sk) a dofinancovanie z vlastných zdrojov
predstavuje 469 914 € (14 mil.
Sk).
V kapitálovom rozpočte sú
ďalej vyhradené zdroje na

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MATRIČNÉHO ÚRADU
MESTA LEVICE ZA ROK 2009
Počet narodených detí:
- z toho chlapci
- dievčatá

953
475
478

Desať najpoužívanejších mužských a ženských mien:
1 Samuel
26
Natália
2 Matúš
18
Nina
3 Patrik
15
Sofia
4 Michal
15
Viktória
5 Filip
14
Dominika
6 Jakub
13
Laura
7 Dávid
13
Kristína
8 Lukáš
13
Simona
9 Matej
11
Michaela
10 Martin
11
Tamara
Počet sobášov:
- z toho cirkevných
- občianskych
- u maloletých
- uzavretých s cudzincom

188
72
116
0
15

Počet úmrtí:
- z toho Levice
- Krškany
- z toho muži
- ženy
- deti
- slobodní
- rozvedení

689
685
4
324
365
7
60
62

21
18
17
15
13
13
10
10
10
9

úpravu plochy pred obchodným
domom Pokrok (pre vianočné
trhy), vodovodnú prípojku v
Čankove, zokruhovanie dopravy
na Námestí hrdinov, sociálne
zariadenia na štadióne.
V rozpočte bežných výdavkov
sa racionalizačné opatrenia prejavili aj na organizačnej štruktúre
mestského úradu a mestskej
polície. V prípade mestského
úradu sa na mzdách a odvodoch
znižujú výdavky o 109 150 €,
znížením počtu zamestnancov a
zmenou organizácie práce na
mestskej polícii dochádza k
úspore vo výške 38 742 €.
Mesto Levice sa stará o 76 km
ciest a 98 km chodníkov. Na
správu a údržbu miestnych
komunikácií je vyhradených 150
000 € (o 55 000 € menej ako v
roku 2009), na dopravné značenie 30 000 € (o 35 710 € menej),
na zimnú údržbu 70 000 € (o 59
650 € menej).
Nižší rozpočet 250 000 € (o 64
000 €) sa prejaví i v programe č.
9 Prostredie pre život, kde sú
sústredené aktivity súvisiace predovšetkým so zeleňou v meste.
Schválené novely VZN priniesli
zároveň úpravu napríklad týchto
daní a poplatkov:
- daň na účely predaja a poskytovania služieb na trhových miestach z 0,50 € / m2 / deň (predtým
0,33 €),
- trvalé parkovanie vo vymedzenej zóne na vyhradenom priestore označenom D-12 Reservé
0,065 € (0,04 €),

- dočasné parkovanie pri použití
jednorazovej parkovacej karty,
lístka z parkovacieho automatu
0,50 €,
- neprenosná parkovacia karta
150 €/rok, zmena sadzby
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na
osobu a kalendárny deň na 0,
0615 € (0,0564 €), čo predstavuje zvýšenie ročného
poplatku pre 1 osobu z 20,58 €
na 22, 44 € , teda zvýšenie o
1,86 € za rok. Poplatník, ktorý
bude požadovať odpustenie
poplatku za dobu jeho pobytu v
zahraničí je povinný podať správcovi poplatku žiadosť spolu s
dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie poplatku vždy do 1
mesiaca od vzniku týchto skutočností, najneskôr do 31.10.
kalendárneho roka, na ktorý sa
poplatok vyrubuje. Na neskoršie
podanie žiadosti správca nebude
prihliadať.
Nižší príspevok na činnosť sa
dotkol aj Levickej televíznej
spoločnosti, Mestského kultúrneho strediska a Správy športových
zariadení.
Rozpočet Mesta Levice na rok
2010 bol koncipovaný tak, aby sa
racionalizovala a zefektívnila činnosť vo všetkých oblastiach a
zároveň tak, aby napriek kríze
neboli ohrozené základné funkcie samosprávy.
RNDr. Ján Krtík
predseda komisie MsZ
finančnej, správy mestského
majetku a regionálneho
rozvoja

Matričný úrad mesta Levice
(+ obec Krškany – rodná, sobášna, úmrtná matrika)
Štatistické údaje za obdobie rokov 2005 – 2009
ROK
POČET
NAROD. DETÍ
- z toho počet
nar. chlapcov
- z toho počet
nar. dievčat

2005
571

2006
740

2007
764

2008
800

2009
953

300

383

388

404

475

271

357

376

396

478

POČET ÚMRTÍ
- z toho muži
- z toho ženy

535
249
286

636
314
322

668
326
342

700
361
339

689
324
365

POČET SOBÁŠOV163
- z toho občianske 90
- z toho cirkevné
73
sobáše

166
85
81

195
113
82

171
117
54

188
116
72
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TELEFÓNNA ÚSTREDŇA NA MsÚ ZRUŠENÁ
Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti, že na mestskom úrade došlo k zrušeniu telefónnej ústredne a tým i k zrušeniu klapky č. 211.
Pri volaní na MsÚ voľte tel. č. 6350 + klapka podľa nižšie uvedeného zoznamu.
ÚTVAR PRIMÁTORA
primátor mesta
zástupca primátora mesta
vedúci útvaru primátora
sekretárka primátora; projektový manažér
referent vzťahov k verejnosti a médiám; koordinátor
projektu Zdravé mesto
projektový manažér
referent pre regionálny rozvoj, cestovný ruch
a starostlivosť o sieťové odvetvia
referent personalistiky; referent pre PaM

288
238
261
263
264
204
204
216

SEKRETARIÁT PREDNOSTU
prednosta MsÚ
sekretárka prednostu

290
262

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU
vedúci kancelárie
informátor agendy komunálnych vecí
a životného prostredia
informátor agendy školstva, kultúry a sociálnych vecí
informátor agendy výstavby a miestnych komunikácií
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
hlavný kontrolór mesta; referenti kontroly

282
278
279
279

634 50 15

ODDELENIE ORGANIZAČNO-PRÁVNE
vedúci oddelenia
právnik
matrikári
referent evidencie obyvateľstva
a organizačno-technické činnosti oddelenia
referent číslovania budov a evidencie obyvateľstva
referent pre MsR, MsZ, evidenciu a archivovanie
sťažností a petícií
referent pre exekučné a správne konanie
a evidenciu obyvateľstva
referent pre styk s poslancami MsZ, komisiami MsZ
ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM A ORGANIZÁCIAM
vedúci oddelenia
referent bytovej politiky
referent sociálnej starostlivosti; ref. soc.
starostlivosti o starších občanov a denné centrá
referent pre kultúru, šport, mládež a ZPOZ
referent starostlivosti o deti v hmotnej núdzi;
ref. aktivačnej činnosti

252
243
217
242
245
243
247
245
251
248
214
213
246

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KOMUNÁLNYCH VECÍ
vedúci oddelenia
254
referent pre ochranu vody, pôdy a ovzdušia
267
referent pre tvorbu, ochranu verejnej zelene
a detských ihrísk
235
referent pre údržbu zelene a čistoty
233
referent pre dopravu a cestné hospodárstvo
239
Referát komunálnych vecí
vedúci referátu komunálnych vecí;
referent pre komunálne odpady
236
referent pre údržbu komunikácií, verejného osvetlenia
a dopravného značenia
226
referent pre obchod a služby
237
referent pre čistotu mesta, prevádzku cintorínov
a ver. soc. zariadení
226
ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO
PORIADKU
vedúci oddelenia
291
administratívny pracovník pre stavebný úrad
283
referenti investičných činností
249
referent pre územné plánovanie
209
referent pre zabezpečenie ŠFRB
634 50 19

Stavebný úrad - referát stavebného poriadku
vedúci stavebného úradu - referátu stavebného poriadku 275
referent pre informačné, propagačné
a reklamné zariadenia
232
ref. pre staveb. poriadok a sankcie;
ref. pre štátny staveb. dohľad a ohlas. drobných stavieb 271
ODDELENIE SPRÁVY A EVIDENCIE MAJETKU
vedúci oddelenia
referent pre správu priemyselného parku
ref. odpisovania majetku mesta; ref. pre komplex.
zabezp. evidencie a správy majetku
referent majetko-právneho vyrovnania nehnuteľností;
referent pre evidenciu majetku
Referát údržby majetku mesta
vedúci referátu údržby majetku mesta
referent pre komplexné zabezpečenie správy
mestského majetku
energetik; správca evidencie majetku a investícií
na úseku školstva; ref. komplexnej správy majetku
ODDELENIE FINANČNÉ
vedúci oddelenia
Referát daní a poplatkov
vedúci referátu daní a poplatkov
referent pre daň znehnuteľností
referent pre daň znehnuteľností
referent pre daň znehnuteľností
ref. miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné staveb. odpady
ref. miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné staveb. odpady
ref. miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné staveb. odpady a účtovnej evidencie
ref. miestneho popl. za kom. odpady
a drobné staveb. odpady za PO a za podnikajúce FO
Referát rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy
vedúci referátu RÚMA a finančný analytik
referent účtovnej evidencie
referent výkazníctva, účtovnej evidencie
referent účtovnej evidencie
referent účtovnej evidencie
referent účtovnej evidencie
referent pre likvidáciu faktúr a platobný styk
peňažnými ústavmi
referent pre mzdovú agendu
referent pre platobný styk – pokladňa
ODDELENIE ŠKOLSTVA A VZDELÁVANIA
vedúci oddelenia
referent pre výkon štátnej správy
a jej koordináciu na úseku školstva
referent pre materské školy; referent pre základné školy
referent PaM na úseku školstva; referent PaM pre MŠ
Referát ekonomických činností
vedúci referátu ekonomických činností
referent pre účtovníctvo; referenti pre účtovnú
evidenciu na úseku MŠ a ZŠ
ODDELENIE VNÚTORNEJ PREVÁDZKY
vedúci oddelenia
referent pre verejné obstarávanie
referent vnútornej prevádzky
referent správy záznamov; referent správy
záznamov a registratúry; informátor
referent požiarnej ochrany; ref. OBP, CO; ref. BOZP, CO
Referát informatiky
vedúci referátu informatiky
referent informatiky
správca PC siete a serverov

257
269
223
224
268
269
280
255
219
210
277
266
218
276
284
265
225
272
274
273
272
230
273
228
231
281
293
206
241
270
229
250
285
222
227
221
260
220
240
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