Občasník mesta Levice

Voľby 2010
Vážení občania,
máme pred sebou voľby do
orgánov samosprávy obcí.
Nastal čas, počas ktorého
leží budúcnosť nášho mesta
V RUKÁCH VÁS, OBČANOV. Rád by som Vás preto
touto cestou vyzval, aby ste
dňa 27. novembra 2010
prišli do volebných miestností prejaviť svoj názor a
podporili tak účasť na voľbách. Staňte sa i Vy aktívnym článkom verejného diania, ktoré určuje smerovanie
našich Levíc. Prizerať sa
nestačí. Je potrebné voliť.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

č. 3, ročník VIII, november 2010, nepredajné

Pokoj ľuďom dobrej vôle...
Vážení spoluobčania, milí
Levičania,
na naše srdcia opäť tíško
klopú Vianoce a s nimi prichádza i čas radosti, čas štedrosti, čas rozdávania.
Zapaľujeme krehké plamene
sviečok na adventných vencoch, vyťahujeme ligotavé
dekorácie a čo je najpodstatnejšie, začíname kráčať po
svete so srdcom na dlani.
Duch Vianoc sa dotýka nás
všetkých a robí nás chápavejšími, citlivejšími, veľkorysejšími.
Priznám sa Vám, milí priatelia, že ja osobne sa na obdobie Vianoc vždy veľmi teším.
Je plné nádherných zázrakov,
ktoré sa ukrývajú všade vôkol
nás. Či už sú to chumáče
padajúcich snehových vločiek, perníková vôňa šíriaca
sa z čerstvo napečených medovníkov alebo mihotavé svetielka na stromčekoch a oknách našich príbytkov. Sú to
všetko symboly, ktoré nám i
na diaľku dokážu dať pocit

tepla a domova. Zdá sa mi,
akoby mali Vianoce čarovnú
moc spomaliť a zjemniť človeka. O to viac by som bol preto
rád, keby atmosféra blížiacich sa sviatkov prenikla do
každého jedného z nás a naplnila nás vzácnym darom pokoja, šľachetnosti i vľúdnosti.
Som totiž presvedčený, že ak
dokážeme jeden druhému
odovzdávať posolstvo súdržnosti, zapálime tým plamienok dobra v každom človeku, ktorého nám osud priveje do cesty.
Milí priatelia, náš svet, to sú
ľudia vôkol nás. Či sme šťastní alebo smutní určujú z
veľkej časti práve oni. Prajem
Vám preto, drahí Levičania,
aby bol vo Vašej blízkosti vždy
človek, ktorý dodá Vašim
dňom nádych prívetivej nehy,
hlbokého citu a nezdolnej
radosti zo života. ech Vás
nielen počas Vianoc, ale po
celý ďalší rok sprevádzajú
anjeli v podobe priateľov,

ktorí dokážu rozpustiť Váš
smútok, zahriať Vaše srdcia a
pohladiť krehkosť Vašich duší
darom dôvery.
a záver mi dovoľte, vážení
spoluobčania, aby som Vám v
mene všetkých poslankýň a
poslancov MsZ, pracovníkov
mestského úradu a mestských
organizácií, ale aj osobne –
sám za seba – zaželal do
blížiacich sa vianočných dní
predovšetkým mier a pokoj v
duši.
ech sú Vaše Vianoce naplnené vďačnosťou a spolupatričnosťou človeka človeku.
Želám Vám veľa lásky, lebo tá
dáva životu zmysel, veľa
zdravia, lebo to prináša
nekonečné možnosti a veľa
šťastia, lebo nič nechutí krajšie, ako prekvapenia samotnej
Šťasteny...
Prekrásne Vianoce,
milí priatelia.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

blahoželáme

BLAHOŽELÁME KU KRÁSNEMU 95 ROČNÉMU JUBILEU
Margita Hindiová, Filip Ižold, Vilma Lászlóová, Mária
Mališová. Štyri rôzne mená, štyri rôzne ľudské osudy, ktoré
však majú predsa len jedného spoločného menovateľa – v roku
2010 títo Levičania oslávili úctyhodné deväťdesiate piate narodeniny. S kyticou kvetov a darčekovým košom im dňa
9.11.2010 prišiel zagratulovať primátor mesta Ing. Štefan
Mišák, ktorý túto príležitosť využil aj na súkromný rozhovor s
každým jubilantom.
Oslávenci si zaspomínali na prežité roky a dôležité medzníky
v osobných životoch, do ktorých sa zapísala i vojna. Pán Ižold
sa hosťom zveril aj s vlastnou skúsenosťou z koncentračného
tábora, ktorej čelil ako mladý vojak. I dámy zažili nejednu
ranu osudu, no rovnako ako pán Ižold, aj ony sa dokázali
popasovať so všetkým, čo im osud priniesol. Ich životné príbehy preto v človeku zanechávajú hlboký obdiv, úctu a vieru v
nezdolnosť ľudského ducha.(pokračovanie na str. 2)

Ing. Štefan Mišák blahoželá pani Mališovej
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Výzva
Mesto Levice podľa § 52
zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny v Leviciach pri organizovaní aktivačnej činnosti
formou menších obecných
služieb.
Od 1.11.2010 do 30.4.2011
bude mať mesto s ÚPSVaR
uzatvorenú novú dohodu o
poskytnutí príspevkov na
aktivačnú činnosť. Uchádzači o zamestnanie budú zaradení do rôznych aktivačných
činností: úprava verejných
priestranstiev, pomocné práce pri deťoch v DJ, v MŠ, pomocné administratívne práce, upratovanie, úprava verejných priestorov, údržbárske
práce a doručovatelia. Rozsah vykonávania pracovnej
činnosti bude max. 20 hodín
na uchádzača o zamestnanie
na týždeň.
Záujemcovia, ktorí spĺňajú
požiadavky na výkon aktivačnej činnosti, t.j. sú dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR min. 1 rok a sú poberateľmi
dávok v hmotnej núdzi, sa môžu hlásiť na Mestskom úrade
Levice, 1.poschodie, č. dverí
45, príp. na tel. čísle 036/
6350246.
Sylvia uotová,
ref. pre AČ

BLAHOŽELÁME...
(pokračovanie zo str.1)
„Zo slov týchto ľudí cítiť nielen závan času a vzácnych
spomienok na minulosť, ale
predovšetkým skúsenosť a
poznanie. Aj preto si z dnešných stretnutí odnášam viac
ako len pocit príjemne stráveného času,“ dodal na margo stretnutia primátor mesta.
A aký je podľa našich jubilantov recept na dlhovekosť?
„Vyrovnaný život,“ jednoducho zhrnula vitálna pani
Mališová, ktorá dodnes na
mestskom trhovisku predáva
vlastnoručne vypestované
ovocie a zeleninu zo svojej
záhradky. Obdivuhodné, čo
poviete?
(em)

Komu bola udelená
CENA PRIMÁTORA MESTA?
28. október 2010 sa zapísal do činnosti samosprávy nielen zasadnutím mestského zastupiteľstva, ale i slávnostným udeľovaním Cien primátora mesta. Tohto slávnostného aktu
sa v rámci oficiálne prerušeného rokovania poslancov MsZ ujal osobne Ing. Štefan Mišák,
primátor mesta a viceprimátorka Mgr. Beáta Vrábelová.
OCEEÍ
LAUREÁTI:
1. Ing. Peter Doll,
predseda predstavenstva ZF SACHS,
a.s. za rozvoj priemyselnej a občianskej infraštruktúry mesta Levice, ako i súvisiaci
hospodársky rast
a zvýšenú životnú
úroveň celého levického regiónu.
2. Dr. Vito Bovoli, konateľ spol.
de Miclén, s.r.o.
za rozvoj priemyselnej a občianskej infraštruktúry mesta Levice, ako i nesmierny prínos v
podobe prílevu ďalších investorov na naše
územie.
3. Ing. Miroslav Gažo, konateľ spol. Astrum
Laus, s.r.o. za úspešnú a záslužnú činnosť v
prospech mesta v oblasti energetiky, tvorby
pracovných miest, športu a turizmu.
4. Pani Oľga Szalmová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža, ÚzS Levice za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta charakterizovanú mnohými unikátnymi projektmi v
sociálnej oblasti.
5. Občianske združenie Patrimonium Servandi za obnovu a rozvoj historickej a sakrálnej
pamiatky KALVÁRIE v Leviciach. Cenu prevzala predsedníčka OZ Ing. Mária Gajdošová
a PhDr. Katarína Holbová, podpredsedníčka
OZ.
6. Kolektív zamestnancov redakcie regionálneho týždenníka POHRONIE za úspešnú a
záslužnú činnosť v prospech mesta, ktorá

zasahuje do viacerých sfér verejného diania v
Leviciach, pozitívne ho ovplyvňuje a dotvára v
mnohých spoločenských, podnikateľských i
humanitne zameraných aspektoch. Cenu prevzala šéfredaktorka novín PhDr. Oľga Prekopová.
7. Spoločnosť Leaf Slovakia, s.r.o. za rozvoj
priemyselnej a občianskej infraštruktúry mesta
Levice, ako i za aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života, vzdelanosti a zdravia detí
v okrese Levice. Cenu prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Martin Danielič.
8. Mgr. Vincent Mozdík, riaditeľ Domu
Matice slovenskej v Leviciach za úspešnú a
záslužnú činnosť v prospech mesta pretavenú
v mnohých spoločenských, vzdelávacích,
spomienkových a oslavných podujatiach konaných pri príležitostiach výročí významných
osobností nášho národa.
„Všetkým laureátom touto cestou SRDEČE
BLAHOŽELÁME!
(em)

Levice sú 9. najkrajším mestom na Slovensku!
Od 1. apríla do 31. októbra 2010 prebiehalo na
portáli Slovakregion internetové hlasovanie za
„Najkrajšiu obec/mesto na Slovensku“. Každý, kto sa zaregistroval na portáli, mohol
každú hodinu hlasovať za obec/mesto, ktoré sa
rozhodol podporiť. Za celú súťaž evidoval
portál Slovakregion vyše 1 000 000 hlasov.
Mesto Levice s počtom 10 144 hlasov sa
umiestilo na krásnom 9. mieste.
O prebiehajúcej súťaži sme informovali obyvateľov na oficiálnej stránke mesta Levice.
Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí si

našli chvíľu a pomohli sa mestu Levice
zviditeľniť. Zároveň ďakujeme aj tvorcom
profilu na sociálnej sieti „Podporme mesto
Levice v súťaži o najkrajšie mesto Slovenska“,
ktorí sa tiež snažili ľudí osloviť a vyzývali ich
k hlasovaniu.
Mesto Levice týmto umiestnením získa
celoslovenskú propagáciu, propagačné materiály, prezentáciu na portáli Slovakregion a
diplom. Vyhlásenie nového ročníka súťaže je
naplánované na 1.4. 2011 o 12:00 h.
Ing. Zuzana Obická, ref. pre RR a CR
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4 úspešné roky samosprávy v Leviciach
Verím, že samospráva v Leviciach za
uplynulé 4 roky posunula naše mesto o
krok k tomu, aby sa v ňom každý čestne
žijúci občan cítil dobre a bezpečne, aby
mal kde pracovať, športovať, ísť za
kultúrou - aby mal skutočne rád mesto, v
ktorom žije. Napriek objektívnej skutočnosti výpadku príjmov malo mesto
počas 4 rokov stabilný rozpočet a dobré
hospodárske výsledky. Samozrejme i
vďaka úsporným opatreniam v roku 2009
i 2010, ktoré boli na úkor poriadku a čistoty v meste. Podarilo sa naplniť i jeden
z najdôležitejších zámerov mesta – znížiť
a zastabilizovať cenu tepla pre občanov,
ktorá bude určite v najbližších 10 rokoch
jednou z najnižších v rámci celej Slovenskej republiky.
ČO HOVORIA ČÍSLA?
Mesto zrealizovalo investičné akcie z
fondov EÚ v hodnote 2 096 366 €. V
súčasnosti sa realizujú investičné projekty v objeme ďalších 13 325 414 €. V
štádiu posudzovania príslušných ministerstiev sú investičné projekty v hodnote
2 945 239 €.
MEDZI AJVÝZAMEJŠIE UKOČEÉ A ROZPRACOVAÉ IVESTIČÉ AKCIE PATRÍ:
- rekonštrukcia a modernizácia ZŠ A.
Kmeťa,
- rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Pri
Podlužianke,
- revitalizácia Námestia hrdinov,
- rekonštrukcia synagógy a jej transformácia na kultúrne centrum.
MESTO REALIZOVALO IVESTIČÉ PROJEKTY SO ŠTÁTOU
PODPOROU I S PODPOROU
IÝCH SUBJEKTOV, AKO APR.:
- rekonštrukcia Mochovskej ulice,

Celkové náklady na uvedené projekty
boli vyčíslené na viac ako 368 000 €.
MESTO ZA UPLYULÉ 4 ROKY
REALIZOVALO VLASTÉ IVESTÍCIE V OBJEME VIAC AKO 4 000
000 €. IVESTÍCIE SMEROVALI
AJMÄ DO:
- vybudovania 355 parkovacích miest,
- výstavby a rekonštrukcie 3 ihrísk s umelým povrchom,
- výstavby urnového hájika a rozšírenia
cintorína,
- výstavby malého mestského trhoviska,
- tlakovej kanalizácie Margita –Ilona –
Kalinčiakovo – Levice,
- plynofikácie mestskej časti Čankov.

- bezpečná školská zóna,
- bezpečné mesto Levice,
- turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline,
- dve detské ihriská,
- viacúčelové ihrisko.
Celkové náklady na uvedené projekty si
vyžiadali viac ako 1 000 000 €.
Z EIVESTIČÝCH PROJEKTOV, KTORÉ MESTO REALIZOVALO Z PROSTRIEDKOV EÚ I S POMOCOU RÔZYCH ADÁCIÍ:
- strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
- vzdelávanie pracovníkov verejnej správy,
- šesť projektov pre vzdelávanie mládeže,
- náučný chodník Krížny vrch,
- projekt „Terénna a sociálna práca v lokalite Ladislavov dvor“,
- podpora cestovného ruchu v meste,
- projekty zamerané na rozvoj športu.

Záverom Vás môžem ubezpečiť, vážení
občania, že mesto má vytvorenú veľmi
dobrú východiskovú pozíciu do ďalších
rokov - nielen z hľadiska zámerov
súkromného kapitálu investovať v meste,
ale i z aspektu vlastných finančných
zdrojov, o ktorých použití bude rozhodovať samospráva v novom zložení.
Moje tvrdenie dosvedčuje aj nedávno
zverejnená informácia, že Levice patria
k najmenej zadlženým mestám v
rámci Slovenska. Porovnávanie miest z
aspektu analýzy finančnej stability uskutočnila a zverejnila nezávislá organizácia
INEKO a ja jej správu doplním už len
oznámením, že Levice v súčasnosti
disponujú aj dostatočným objemom rezervných financií do budúcich rokov.
Ako primátor mesta, i ako Levičan jeden z Vás, sa tomuto výsledku našej
práce úprimne teším a zároveň dúfam, že
nasporené finančné prostriedky budú v
ďalšom volebnom období využité v
prospech a rozvoj Levíc čo najhospodárnejšie.
Ing. Štefan Mišák,
primátor mesta

poďakovanie

POĎAKOVANIE
Vedúca, zamestnanci a detičky
Detských jasieľ na Pereckej ulici by
sa chceli touto cestou poďakovať
všetkým rodičom a priateľom, ktorí
nám poskytli finančný príspevok na
revitalizáciu detského ihriska.
Nakoľko sme boli nútení staré ihrisko odstrániť, nevyhovovalo normám EÚ a na nové nebolo dostatok
peňazí, oslovili sme rodičov.
Neotočili sa nám chrbtom a podali
nám pomocnú ruku, za čo im patrí
VEĽKÉ ĎAKUJEME.
Kolektív Detských jasieľ
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Voľby do orgánov samosprávy 2010
Predseda Národnej rady Slo,venskej republiky rozhodnutím z 19. mája 2010 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. 89.
ods. 2 písm. d/ Ústavy Slovenskej republiky a § 25
zákona Slovenskej národnej
rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby do obecných, /mestských/ zastupiteľstiev a voľby starostov, /primátorov/ obcí a určil deň ich
konania na sobotu 27. novembra 2010.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia
Slovenskej republiky, ktorí
majú v obci trvalý pobyt a
najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného práva je
a/zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z
dôvodu ochrany zdravia ľudí
b/ výkon trestu odňatia slobody
c/ výkon služby v zmysle
Branného zákona
d/pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne
úkony.
Podľa § 9 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení jeho
zmien a doplnkov sa pre
voľby do obecných - mestských zastupiteľstiev v každej
obci utvoria viacmandátové
volebné obvody, v ktorých sa
volia poslanci obecného mestského zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov
obce - mesta, najviac však 12
poslancov v jednom volebnom obvode.
Počet obyvateľov mesta Levice k 28. 7. 2010 bol 35 047.
Volebné obvody sa utvoria
tak, aby v každom z nich zodpovedal počet poslancov určený pre volebný obvod počtu obyvateľov daného volebného obvodu. Pre voľby primátora tvorí mesto jeden jednomandátový volebný obvod.
V súvislosti s určením volebných obvodov a počtu poslancov v nich v zmysle § 11 ods.
3 písmena h zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení jeho zmien a doplnkov, zákon zveruje mestskému zastupiteľstvu kompetenciu určiť počet poslancov
mestského zastupiteľstva na
celé volebné obdobie pred
voľbami podľa počtu obyvateľov. Mesto Levice spadá
do kategórie od 20 001 do 50
000 obyvateľov - 15 až 25
poslancov.
Zákon o voľbách do orgánov
samosprávy obcí je založený
na princípe viacmandátových
volebných obvodov. Počet
volebných obvodov závisí
najmä od počtu poslancov,
ktorí majú byť zvolení do
mestského zastupiteľstva, pričom zákon limituje maximálny počet poslancov pre jeden
volebný obvod dvanástimi
poslancami, teda počet poslancov sa môže pohybovať v
rozmedzí 2 až 12 poslancov.
To znamená, že volebné obvody musia byť vytvárané
tak, aby počet poslancov bol
primeraný počtu obyvateľov
vo volebnom obvode.
Na odovzdávanie hlasovacích
lístkov a na sčítanie hlasov sa
utvárajú v meste volebné okrsky, ktoré sa vytvoria tak, aby
zahŕňali spravidla 1 000 voličov. Z hľadiska účelu slúžia
volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a
prvotné sčítanie hlasov. Z
hľadiska vymedzenia územia,
predstavujú volebné okrsky
časti územia zahŕňajúce určitý
počet jej obyvateľov voliacich na jednom mieste. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu, pretože výsledky volieb sa
zisťujú vo volebnom obvode.
V zákonom stanovenej lehote
primátor mesta určil 43 volebných okrskov a volebných
miestností v každom z nich.
Na riadenie, kontrolu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí zriaďuje volebný zákon volebné komisie
viacerých stupňov.
Členom volebnej komisie môže byť volič. Volebné komisie
sa tvoria zo zástupcov kandidujúcich politických subjektov. Členstvo vo volebnej
komisii je podmienené aktívnym volebným právom, čo

znamená, že člen volebnej
komisie musí mať 18 rokov,
trvalý pobyt v meste a musí
byť obyvateľom Slovenskej
republiky. Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora nemôže
byť členom volebnej komisie.
Zákon umožňuje politickým
subjektom delegovať do každej komisie okrem riadnych
členov aj ich náhradníkov,
čím sa predchádza prípadným
problémom, ktoré by mohli
vzniknúť z dôvodu nemožnosti práce člena komisie pre
chorobu alebo z iného dôvodu.
Zloženie sľubu predpísaného
zákonom je predpokladom
výkonu funkcie člena volebnej komisie a preto by sa malo
vykonať na prvom zasadnutí
komisie.
Voľby do orgánov samosprávy obcí riadia v mestách mestské volebné komisie. Mestská
volebná komisia preskúmava
kandidátne listiny a rozhoduje
o zaregistrovaní alebo o nezaregistrovaní kandidátov,
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií
zabezpečovať úlohy podľa
citovaného zákona, vyhotoví
zápisnicu o výsledkoch volieb
do mestského zastupiteľstva a
volieb primátora, vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení.
Zloženie mestskej volebnej
komisie v meste Levice
predseda: Alena Mikušková
/Strana demokratickej ľavice/
podpredseda: Sylvia Dučajová /Strana občianskej solidarity/
členovia: Mgr. Anna Filipová
/EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA/
Zuzana Bérešová /Komunistická strana Slovenska/
RNDr. Ľubomír Nemčok /Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko/
Imre Andruška /MOST - HÍD/
Ing. Marek Macák /NOVÁ
DEMOKRACIA/
Mária Meszárošová /Slobodné
Fórum /
Bc. Zuzana Kubalová /Slovenská národná strana/
Mária Zambojová /SMER sociálna demokracia/

Mária Horváthová /Strana
maďarskej koalície - Magyar
Koalíció pártja/
Juraj Homola /Slovenská
demokratická a kresťanská
únia -Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita, Kresťansko- demokratické hnutie/
Marián Sojčák /Združenie
robotníkov Slovenska/
zapisovateľka: JUDr. Elena
Kušteková
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 9 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 28/VII/
2010 na svojom 23. riadnom
zasadnutí dňa 26. augusta
2010 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Leviciach bude
mať 24 poslancov, ktorí budú
zvolení v dvoch volebných
obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 1,
ktorý zahŕňa ulice
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. Samolenku, Nový majer, Ul. partizánov, Ul. priateľstva, - 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.
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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., bude zvolených 12 poslancov MsZ.
Volebný obvod číslo 1 tvorí
volebný okrsok 1 až 20.
Počet voličov v 1. volebnom
obvode k 12. 10. 2010 bol 14
457.
Vo volebnom obvode číslo 2,
ktorý zahŕňa ulice
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. 1- 9,
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., Palá-rikova ul., Krátka ul., Družstevnícka ul., mestská časť
Malý Kiar, mestská časť
Kalinčiakovo, mestská časť
Horša, mestská časť Čankov

bude zvolených 12 poslancov MsZ.
Volebný obvod číslo 2 tvorí
volebný okrsok 21 až 43.
Počet voličov v 2. volebnom
obvode k 12. 10. 2010 bol 14
816.
Voľby do orgánov samosprávy sa budú konať sobotu 27. novembra 2010 v čase
od 7.00 h do 20.00 h.
***

Poučenie pre voličov
Volič je povinný preukázať sa
pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič
vo volebnej miestnosti od
okrskovej volebnej komisie
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
alebo mesta a dva hlasovacie
lístky. Hlasovací lístok pre
voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, t.j. na
odovzdanie hlasu vybraným
kandidátom – zakrúžkovaním
ich poradového čísla.
a hlasovacom lístku pre
voľby poslancov mestského
zastupiteľstva zakrúžkuje
volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak
najviac u 12 kandidátov.
a hlasovacom lístku pre
voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové

číslo len jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
a jeden hlasovací lístok pre
voľby primátora mesta.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov
vloží obálku do volebnej
schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru,
komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň
volieb dostaviť do volebnej
miestnosti, môže požiadať
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú
volebnú komisiu /v ktorej
zozname voličov je zapísaný/ o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom
prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov
iného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie,
aby za neho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil
a vložil do obálky.
JUDr. Elena Kušteková,
ved. OOP

mestský parlament mládeže

Projekt Mladým bez servítky úspešne za nami
Mládežnícki poslanci z Mestského parlamentu mládeže sa
stretli v neformálnom prostredí, kde ich odborníci vyškolili na
dôležité témy protispoločenskej činnosti. Školenie sa zameralo
hlavne na kriminalitu a jej predchádzaniu v našom meste.
Mládežnícki poslanci sa dozvedeli aj dôležité informácie
o svojej samospráve, o najčastejšej protispoločenskej činnosti
v meste.
Celý projekt prebiehal priateľskou formou, bol podaný fundovanými odborníkmi v daných oblastiach. Prostredníctvom
prezentácií, filmu a živých diskusií.
Hlavným cieľom projektu bolo podať mládežníckym poslancom, ktorí sú reprezentantmi mládeže v meste, dôležité informácie bez nejakých okolkov, preto sme aj projekt nazvali
„Mládeži bez servítky“. Poslaním bude, aby to šírili ďalej.
Mgr. Martina Gašparová, koordinátorka MsPM
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Vzor hlasovacích lístkov
HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby primátora mesta v Leviciach
27. novembra 2010
Kandidáti:
1. Dana Arpášová, PaedDr., 49 r., stredoškolský učiteľ, Slovenská národná strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
2. Ľubica Burdová, JUDr., 48 r., právnička, nezávislý kandidát
3. Ladislav Kisely, Ing., 56 r., stavebný inžinier, Strana občianskej solidarity
4. Ján Krtík, RNDr., 48 r., pedagóg, nezávislý kandidát
5. Tamás Lőrincz, Ing., 32 r., ekonóm, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja
6. Štefan Mišák, Ing., 57 r., konštruktér, SMER - sociálna demokracia, MOST - HÍD
7. Emil Solčanský, PhDr., 48 r., poradca VÚC Nitra, Slobodné Fórum, OBČIANSKI KANDIDÁTI
8. Richard Strákoš, Ing., 52 r., ekonóm, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda
a Solidarita,Kresťanskodemokratické hnutie
9. Erika Sulinová, Ing., 53 r., učiteľka, nezávislý kandidát

HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach
27. novembra 2010
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.
Kandidáti:
1. Csilla Andruska, Mgr., 55 r., pedagóg, MOST - HÍD
2. Ján Antolík, MUDr., 58 r., lekár, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
3. Dana Ballová, Ing., 45 r., bankový úradník, SNS
4. Ján Benčík, 65 r., dôchodca, Ľudová strana - HZDS
5. Peter Birčák, MUDr., 49 r., lekár, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS Sloboda a Solidarita, KDH
6. Juraj Braun, MUDr., 39 r., lekár, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
7. Mária Brnáková, Bc., 43 r., ekonómka, SDKU - DS, Sloboda
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Ivan Brodziansky, Ing., 46 r., elektrotechnik, SDKÚ - DS,
Sloboda a Solidarita, KDH
9. Ján Budinský, MUDr., 58 r., stomatológ, SNS
10. Peter Drábik, Ing., 44 r., ekonóm, daňový poradca, SMER
- sociálna demokracia
11. Štefan Dráfi, 54 r., učiteľ, MOST - HÍD
12. Marek Földesi, MUDr., 33 r., lekár, nezávislý kandidát
13. Gabriel Földi, MUDr., 44 r., lekár, nezávislý kandidát
14. Magdaléna Fraschová, Mgr., 54 r., sociálna kurátorka, nezávislý kandidát
15. Štefan Gajdoš, JUDr., 30 r., advokát, SNS
16. Mária Gajdošová, Ing., 64 r., audítorka, Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
17. László Gubík, 24 r., študent práva, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja
18. Ján Hamar, RSDr., 65 r., politológ, KSS
19. Imrich Holla, 26 r., barman, Ľudová strana Naše Slovensko
20. Elena Horinková, 57 r., účtovníčka, ZRS
21. Zuzana Horská, 63 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát
22. Milan Jamrich, Bc., 24 r., študent, NOVÁ DEMOKRACIA
23. Estera Jančoková, 68 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát
24.Lívia Jančoková, Ing., 55 r., stredoškolská učiteľka, nezávislý kandidát
25. Rastislav Juhár, Ing., 37 r., ekonóm, SMER - SD
26. Štefan Kalocsay, PaedDr., 53 r., pedagóg, nezávislý kandidát
27. Lenka Kluchová, PaedDr., 51 r., pedagóg, MOST - HÍD

28. Ján Kováč, 48 r., pracovník v sociálnej sfére, SF
29. Vojtech Krajčír, Mgr., 43 r., učiteľ, nezávislý kandidát
30. Miroslav Králik, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, SMER sociálna demokracia
31. Tomáš Krištof, Mgr., 30 r., tenisový tréner, učiteľ ZŠ,
nezávislý kandidát
32. Jaroslav Krnáč, Ing., 34 r., finančný poradca, NOVÁ
DEMOKRACIA
33. Ján Krtík, RNDr., 48 r., pedagóg, nezávislý kandidát
34. Jozef Kubala, Ing., 52 r., riaditeľ SLUŽBYT, SNS
35. Mária Kuriačková, Mgr., 46 r., trénerka plávania, nezávislý kandidát
36. Marián Kürti, 37 r., riaditeľ realitnej kancelárie, nezávislý
kandidát
37. Ondrej Kusý, MUDr., 52 r., súkromný lekár, SDKÚ - DS,
Sloboda a Solidarita, KDH
38. Vladimír Langer, RSDr., 62 r., dôstojník v.v., KSS
39. Tamás Lőrincz, Ing., 32 r., ekonóm, Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalició Pártja
40. Ladislav Lutovský, 35 r., športovec, Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
41. Gabriel Mančík, MUDr., 44 r., lekár, nezávislý kandidát
42. Jozef Marko, Ing., 52 r., technik, Slovenská národná strana
43. Peter Martiško, Ing., 31 r., podnikateľ-ekonóm, SMER SD
44. J án Medovarský, MUDr., 57 r., lekár, nezávislý kandidát
45. Erik Meszáros, Ing., 30 r., ekonóm, SMER - SD
46. Jaroslav Novák, Ing., 53 r., ekonóm, SMER - SD
47. Anna Palaťková, Mgr., 57 r., pedagóg, SDKÚ - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
48. Anton Pecár, MUDr., 61 r., lekár, Ľudová strana - HZDS
49. Gabriel Sirotňák, Ing., 41 r., marketingový riaditeľ,
Občianska konzervatívna strana
50. Ladislav Sitka, 62 r., podnikateľ, ZRS
51. Eva Sleziaková, Ing., 53 r., pedagóg, SMER - SD
52. Ľubica Steinemannová, Ing., 56 r., ekonómka, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko
53. Richard Strákoš, Ing., 52 r., ekonóm, SDKÚ - DS, Sloboda
a Solidarita, KDH
54. Erika Sulinová, Ing., 53 r., učiteľka, nezávislý kandidát
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55. Ervín Szalma, Mgr., 31 r., učiteľ, nezávislý kandidát
56. Marek Szegény, PaedDr., 37 r., pedagóg, MOST - HÍD
57. Karol Szép, Ing., 53 r., riaditeľ OPU, SMER - SD
58. Judita Ševečková, 50 r., knihovníčka, Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalició Pártja
59. Mária Štefančová, 45 r., vedúca správy, SDĽ
60. Petra Števková, 22 r., žurnalistka, SDKÚ - DS Sloboda a
Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie

61. Ľubomír Šuránsky, Ing., 46 r., technik, SNS
62. Igor Varga, Ing., 44 r., pedagóg, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS, Sloboda a Solidarita, KDH
63. Martin Varga, MUDr., 29 r., lekár, MOST - HÍD
64. Gabriel Vince, 43 r., podnikateľ, SMER - SD
65. Danka Zrubcová, Ing., 51 r., riaditeľka Soc. poisťovne,
pobočka Levice, nezávislý kandidát

HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach
27. novembra 2010
Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.
Kandidáti:
1. Dana Arpášová, PaedDr., 49 r., stredoškolský učiteľ,
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
2. Alexander Bačík, Ing., 49 r., ekonóm, SMER - SD
3. Ľuboš Baran, 35 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
4. Slavomír Bartoš, 48 r., učtovník, práca a mzdy, nezávislý
kandidát
5. Karol Bednár, Ing., 56 r., špecialista kvality, HZD
6. Peter Benček, Mgr., 37 r., učiteľ, nezávislý kandidát
7. Dezider Birčák, 58 r., živnostník, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Daniela Bognárová, 58 r., ekonóm, SMER - SD
9. Mária Brandtnerová, 49 r., technik, Strana občianskej solidarity
10. Peter Braun, 64 r., elektrotechnik, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, KDH
11. Robert Budinský, Mgr., 44 r., poskytovateľ sociálnych
služieb, nezávislý kandidát
12. Ľubica Burdová, JUDr., 48 r., právnička, nezávislý kandidát
13. Edita Capalajová, 53 r., kuchárka, nezávislý kandidát
14. Peter Cifra, Ing., 45 r., pracovník expedície, SF
15. Pavol Čučka, Mgr., 60 r., pedagóg, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, KDH
16. Miloš Dovičin, Mgr., 33 r., obchodný riaditeľ, ND
17. Darina Duplinská, Ing., 56 r., živnostník, nezávislý kandidát
18. Juraj Ďurík, Mgr., 53 r., učiteľ, KSS
19. Zoltán Endrész, Ing., 40 r., informatik, MOST - HÍD
20. Pavel Farkaš, Ing., 52 r., pedagóg, ĽS - HZDS
21. Alena Frtúsová, MUDr., MPH, 53 r., lekár, SMER - SD
22. Martina Gašparová, Mgr., 27 r., polytolog, SMER - SD
23. Juraj Gergely, 52 r., podnikateľ, MOST - HÍD
24 Július Grébner, JUDr., 53 r., právnik, MOST - HÍD
25. Michal Hagara, Bc. et Bc., 24 r., stredoškolský učiteľ, SNS
26. Gregor Horniak, Ing., 24 r., riaditeľ, SNS
27. Arpád Hudec, Ing., 54 r., poľnohospodársky inžinier,
nezávislý kandidát
28. Radoslav Jakubík, 32 r., podnikateľ, SDKÚ - DS, Sloboda
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
29. Emília Jakubíková, 68 r., dôchodca, ĽS- HZDS
30. Ján Janáč, JUDr., 47 r., právnik, SMER - SD
31. Jaroslav Jarkovský, Ing., 53 r., jadrový inžinier, SDKÚDS, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
32. Miroslav Jarný, Ing., 34 r., krajinár, SNS
33. Ladislav Jelenský, 55 r., vodič, nezávislý kandidát
34. Štefan Jurák, Ing., 52 r., ekonóm, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, KDH
35. Ladislav Kisely, Ing., 56 r., stavebný inžinier, Strana občianskej solidarity
36. Marian Košec, Ing., 46 r., ekonóm, MOST - HÍD

37. Ján Koštrna, Mgr., 58 r., stredoškolský učiteľ, HZD
38. Peter Kovács, Ing., 28 r., programátor, Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalició Pártja
39. František Kováčik, Ing., 45 r., manažér, SDKÚ – DS,
Sloboda a Solidarita, KDH
40. Peter Kriška, Mgr., PhD., 43 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát
41. Ladislav Kronka, 74 r., podnikateľ, ĽS - HZDS
42. Peter Laczko, 24 r., robotník, KSS
43. Štefan Macko, 19 r., študent, Ľudová strana Naše Slovensko
44. Tomáš Magušin, Bc., 25 r., študent, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA
45. Peter Marko, 30 r., obchodný manažér, SNS
46. Peter Mészáros, 40 r., pracovník v sociálnej sfére, SF
47. Ivan Murín, Ing., 46 r., ekonóm, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
48. Eva Naďová, Ing., 33 r., podnikateľka, majster, nezávislý
kandidát
49. Anton Očenáš, Ing., 50 r., nukleárny inžinier, SMER - SD
50. Anton Pecár, Ing., 29 r., podnikateľ, ĽS - HZDS
51. Helena Petrániová, 54 r., podnikateľ-ekonóm, SDĽ
52. Peter Poppelka, Ing., 49 r., projektant, SDKÚ- DS, Sloboda
a Solidarita, KDH
53. Roman Salinka, PhDr., 39 r., pedagóg, nezávislý kandidát
54. Eugen Schweier, MUDr., 62 r., lekár, nezávislý kandidát
55. Mikuláš Schweier, MUDr., 52 r., lekár, SDKÚ - DS,
Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
56. Marián Sokol, Ing., 60 r., prednosta MsÚ, nezávislý kandidát
57. Mária Solčanská, Mgr., 44 r., riaditeľka, Slobodné Fórum
58. Emil Solčanský, PhDr., 48 r., poradca VÚC Nitra, SF
59. Valéria Szigetiová, Ing., 48 r., riaditeľka školy, Strana
maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja
60. Ondrej Šallai, JUDr., 57 r., právnik, nezávislý kandidát
61. Jozef Šprlák, Ing., 60 r., technik, SDKÚ - DS, Sloboda a
Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
62. Miroslava Števková, Mgr., 40 r., projektová manažérka,
Občianska konzervatívna strana
63. Martin Šuránsky, 19 r., študent, SNS
64. Lenka Udvardy-Liptáková, PaedDr., 37 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát
65. Jana Úreková, 44 r., klientská pracovníčka, nezávislý kandidát
66. Beáta Vrábelová, Mgr., 54 r., zástupca primátora, SMER sociálna demokracia
67. Eugen Wirth, Ing., 47 r., obchodný riaditeľ, Strana
maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja
68. Marcel Zamboj, Ing., 30 r., manažér, SMER - SD
69. Miloš Zaujec, 45 r., technik, SDKÚ- DS, Sloboda a
Solidarita, KDH
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Mestská polícia zasahuje – tretí štvrťrok 2010
Mestská polícia Levice za
obdobie mesiacov júl - september 2010 zasahovala na
území mesta Levice a v mestských častiach Levice celkom
1444x pri riešení rôznych
priestupkov. Z toho bolo zistených a prejednaných 846
priestupkov. Priamo na mieste
v blokovom konaní bolo doriešených 353 priestupkov vo
výške 3.465,-€. Blokovou pokutou nezaplatenou na mieste
bolo riešených ďalších 22
priestupkov vo výške 665,-€.
Za to isté obdobie prišlo od
občanov 425 rôznych telefonických oznámení a 28 osobných oznámení o páchaní
priestupkov. Na ich základe sa
podarilo mestskej polícii doriešiť na mieste 314 priestupkov. Išlo väčšinou o priestupky ako státie motorovými
vozidlami na trávniku, rušenie nočného pokoja, verejné
pohoršenie a obťažovanie.
Kamerovým systémom bolo
zaznamenaných 218 priestupkov. Z toho bolo na mieste
doriešených 106 priestupkov,
predvolaných na ďalšie riešenie na mestskú políciu bolo
62 priestupcov.
Zistila 26 priestupkov vandalizmu, na mieste doriešila 18
priestupkov V súčasnej dobe
mestská polícia rieši ešte 8
priestupkov z oblasti vandalizmu, poškodzovania veci a
krádeže, ktoré sa stali na Ulici
Ľ. Štúra, v mestskom parku a
Na Lúkach. Zistené priestupky sú postupne zdokumentované a riešené mestskou políciou. Zadokumentovala 12
drobných krádeží, kde v 10
prípadoch boli páchatelia
zadržaní a doriešení nasledovne: v 5 prípadoch v blokovom konaní, v 5 prípadoch
boli odovzdaní orgánom činným v trestnom konaní, vo 2
prípadoch boli doriešení pokarhaním.
Na území mesta bolo odchytených 45 psov, odovzdaných do útulku v Nitre bolo
24 psov, majiteľom bolo vrátených 15 psov a 6 psov bolo
umiestnených k novým majiteľom.
Ďalej sa podieľala na odchyte
mačiek a ich odsune v počte 8

ks a odstránení rôznych
uhynutých zvierat z verejného
priestranstva v 6 prípadoch.
Na základe oznámení od občanov; požiadania o súčinnosť- pomoc od ZSS, HZs a
polície SR; príchodu signálu o
narušení chránených objektov
a na odchyt túlavých zvierat
mestská polícia vykonala 304
výjazdov. Bezprostredne poskytla pomoc občanom v núdzi
v 65 prípadoch, z čoho vo 2
prípadoch poskytnutím prvej
pomoci a stabilizovaním do
príchodu ZSS zachránili nájdeným osobám život.
Mimo bežných priestupkov
pomohla a riešila:
3.8.2010 o 20.35 h na základe
oznámenia z OR PZ Levice,
že v mestskom parku nejakí
mladíci pod vplyvom alkoholu rozbíjajú smetné koše.
Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zadržala 3 osoby a
predviedla na oddelenie za
účelom zistenia totožnosti a
náhrady spôsobenej škody.
20.8.2010 o 01.05 h cez kamerový systém zistená osoba,
ktorá odtrhla z lavičky drevenú latku. Vyslaná hliadka
PCO – zadržala a predviedla
páchateľa na oddelenie MsPo,
z dôvodu zistenia totožnosti
podozrivého z priestupku. Na
oddelení bolo zistené, že ide o
P. T. z Levíc. Menovanému
bola udelená bloková pokuta
nezaplatená na mieste. Škodu
vzniknutú na lavičke prisľúbil
dať do pôvodného stavu do 3
dní. Menovaná osoba škodu
odstránila.
30.8.2010 o 16.40 h na Ul. Ľ.
Štúra pri parku na ceste našiel
pán D. dámsku peňaženku a
odovzdal ju hliadke MsPo. V
peňaženke boli doklady a platobná karta na meno V. L. z
Prahy – ČR. SOD MsPo nahlásil nález na OOPZ Levice,
pokiaľ by sa ozvala majiteľka.
O 18.15 volal OP z OOPZ, že
pani V. L. prišla nahlásiť
stratu peňaženky. Nevedela,
ako sa dostane na MsPo, preto
jej hliadka odniesla peňaženku na OOPZ Levice, kde
jej bola odovzdaná.
4.9.2010 o 01.45 h bolo zistené, že na križovatke Ul. Zd.

Nejedlého a Ku Bratke je veľa
vody. Hliadka zistila, že došlo
k roztrhnutiu vodovodného
potrubia pod chodníkom, porucha bola nahlásená telefonicky na ZVAK službukonajúcemu pracovníkovi ako aj
HAZZ, ktorí uzavreli vetvu
vysokotlakového potrubia.
22.9.2010 o 09.45 h - Hliadka
zistila, že v parku pod hradom
zistila požívanie alkoholu
troma mladistvými osobami,
žiačkami gymnázia Želiezovce. Išlo o 3 mladistvých,
ktorým bolo zistené, že alkohol im kúpila a umožnila
požiť neznáma dospelá osoba.
Priestupok bol prejednaný a
dievčatá boli zároveň oboznámené s možnými dôsledkami takéhoto správania.
O 16.55h hliadka zistila, že
pred vchodom bytového domu na Ul Zd. Nejedlého je
starší muž pán M., ktorý vravel, že pravdepodobne zablúdil
a nevie sa dostať domov.
Hliadka zistila, že pán M.
býva na Ul. Zd. Nejedlého o 3
vchody ďalej. Kontaktovali
jeho syna a ten si ho prišiel
zobrať domov.
24.9.2010 o 20.10 h bolo prijaté oznámenie, že na Ul. K.
Marxa v byte pána P. je veľký
krik a buchot. Vyslaná. hliadka zistila, že pán P. sa háda a
bije so svojou priateľkou.
Došlo aj k ublíženiu na
zdraví, preto bola na miesto
privolaná aj hliadka OO PZ,
ktorá prípad domáceho násilia
prevzala. Na požiadanie hliadky OOPZ, hliadka MsPo
previezla na ošetrenie pána. P.
a po ošetrení na oddelenie
OOPZ, kde p. Porubský podal
oznámenie.

29.9.2010 o 20.00 h bolo prijaté tel. oznámenie od občana,
že na Pereckej ul. č. 14 leží na
zemi nejaký muž. Vyslaná hliadka zistila, že krváca z hlavy
a nekomunikuje. Bol daný
hliadkou do stabilizovanej
polohy a bola mu privolaná
ZZS, ktorá ho previezla na
ošetrenie. Išlo o pána E. H. z
Levíc.
Ďalej zistila a riešila: 6x tvorbu nedovolených skládok, z
toho 4x zadržali a riešili osoby tvoriace nedovolené skládky blokovou pokutou.
Bolo zistených 28 vrakov MV.
Majitelia po vyzvaní odstránili 17 vrakov MV a 11 je v
riešení.
18x vykonala kontrolu v denných a večerných hodinách v
reštauračných zariadeniach so
zameraním na podávanie a
požívanie alkoholických nápojov mladistvým. V poobedňajších a večerných hodinách
zistila 14x požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, z toho 7x mládežou,
blokovou pokutou riešila 12
priestupcov.
Vykonala 116 výjazdov na
riešenie rušenia nočného pokoja, kde v 28 prípadoch udelila blokovú pokutu.
Ďalej bolo zistených 203 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. Doriešených na
mieste blokovo bolo 83 priestupkov a 120 priestupcov bolo
predvolaných na ďalšie riešenie na MsPo.
Mestská polícia chce touto
cestou vyzvať všetkých občanov, vodičov motorových vozidiel, aby neničili spoločný
majetok a stáli na tých miestach, ktoré povoľuje zákon, i
keď parkovacích miest je v
niektorých lokalitách málo.
Zároveň ďakuje všetkým
občanom, ktorí poskytli pomoc polícii pri odhaľovaní
priestupkov a ostatných požiadať, aby ich nasledovali.
Ing. Jozef POLKA
náčelník MsP

Novinky z levickej radnice 3/ 2010

9. strana

TRI OTÁZKY PRE
MGR. BEÁTU VRÁBELOVÚ, VICEPRIMÁTORKU MESTA
1. Pani viceprimátorka, mnohí o Vás
vedia, že Vám zo všetkých pracovných
povinností vyplývajúcich z Vašej funkcie
prirástla k srdcu najmä sociálna oblasť.
Čo sa v tejto sfére udialo za posledné
obdobie?
V rámci najaktuálnejších lokálnych správ
zo sociálnej politiky by som spomenula
schválenie projektu „Terénna sociálna
práca v lokalite Ladislavov dvor“, na
ktorý mesto získalo nenávratný finančný
príspevok vo výške 35 710,50 €. Cieľom
uvedeného projektu je podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity v lokalite
Ladislavov dvor. V zmysle schváleného
projektu mesto uskutočnilo dňa 25. 10.
2010 výberové konanie na obsadenie
miesta terénneho sociálneho pracovníka
a asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Na základe vopred stanovených
kritérií boli za účasti štátneho radcu
Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca
vlády pre rómske komunity, zástupcu
ÚPSVaR Levice, zástupcu mimovládnej
organizácie z Partnerstva sociálnej inklúzie a zástupcu Mesta Levice vybraní z
13 uchádzačov 1 terénny sociálny pracovník a 1 asistent terénneho sociálneho
pracovníka. Fond sociálneho rozvoja
schválil proces a výsledky výberového
konania a vydal súhlas na uzatvorenie
pracovnoprávneho vzťahu s vybranými
uchádzačmi. Doba trvania uvedenej
aktivity je 24 mesiacov odo dňa realizácie projektu (viac o projekte sa dočítate
na str. 11 – pozn. redakcie). Nedávno sa
tiež na pôde mestského úradu uskutočnilo zasadnutie Bezbariérovej komisie,
ktorá sa zameriava na odstránenie architektonických, kultúrnych i spoločenských bariér v Leviciach. Pri tejto príležitosti by som chcela vyzdvihnúť prácu
Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Levice, z ktorého iniciatívy
Bezbariérová komisia pred niekoľkými
rokmi vznikla. Rada by som tento priestor využila aj na poďakovanie všetkým
miestnym klubom, združeniam, ako i
mimovládnym organizáciám, ktoré sa
angažujú v sociálnej sfére. Sú výraznou
pomocou samosprávy pri koordinovaní
komplexnej sociálnej starostlivosti v
našom meste.
2. Je niečo, čo ste za uplynulé volebné
obdobie chceli, no zatiaľ nestihli spraviť?
V tejto súvislosti mi napadá predovšetkým neschválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na projekt vybudovania Nízkoprahového
centra pre deti a mládež z lokality
Ladislavov Dvor, ktorý mesto podalo v

3.Prezradíte občanom, čo Vás v rámci
postu viceprimátorky najviac potešilo?
Ťažko vyselektovať, čo bolo to „naj“.
V rámci pôsobenia na radnici som mala
možnosť spoznať mnoho ľudí a tiež tak
trochu ovplyvniť mnoho životných príbehov. Najkrajšie z tohto obdobia preto
hodnotím asi práve tie chvíle, v ktorých
ma okolie prekvapilo pozitívnou spätnou
väzbou. Je to signál, že robíte veci dobre
a to by asi potešilo každého.

rámci finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Tu by
som chcela podotknúť, že dôvodom neúspechu našej žiadosti bolo uprednostnenie projektov z oblasti zdravotníctva.
Dokumentácia je pripravená a momentálne už len čakáme na vyhlásenie vhodnej výzvy, aby sme ho mohli aktualizovať a znovu podať. Na margo genézy
celej problematiky ešte spomeniem, že v
lokalite Ladislavov Dvor mesto v apríli
2002 vybudovalo nízkoštandardné nájomné byty pre neplatičov, aby tým vyriešilo
problémy s neprispôsobivými občanmi v
centrálnych častiach mesta a na sídliskách. V danej lokalite v súčasnosti nie
je žiadna budova, ktorá by sa dala využiť
ako nízkoprahové centrum – teda ako
centrum slúžiace na všestranný rozvoj
detských a mládežníckych aktivít, zvyšovanie sociálnej inklúzie, ako i na školenia a aktivity súvisiace s osvetou v danej
lokalite. Za ďalšiu nedosiahnutú métu by
som označila myšlienku vybudovania
denných stacionárov pre seniorov, ktoré
by mali spĺňať funkciu vypĺňania voľného času, ako i budovania tak potrebných sociálnych kontaktov medzi seniormi. Túto víziu, rovnako ako vydanie
príručky „Sprievodca sociálnymi službami“, mesto zatiaľ nestihlo zrealizovať.
Daná brožúrka mala obsahovať potrebné
informácie ohľadne poskytovania sociálnych služieb, zamestnávania, komplexný
adresár subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste Levice, ako i mnoho
ďalších informácií, ktoré veľakrát potrebujeme a hľadáme. Napriek uvedeným
neúspechom však zároveň veľmi rada
dodávam, že na poli sociálnej politiky sa
nám omnoho viac podarilo, ako nepodarilo.

***
Mimo rozhovoru nám Mgr. Beáta Vrábelová spomenula aj zaujímavé stretnutie
s pánom Ilanom Hoffmannom z Milána,
ktorého príbeh sme sa rozhodli uverejniť.
Pán Hoffmann prechádzal cez naše
mesto s rodinou a príbuznými ešte v roku
2007. Ako dieťa matky, ktorá prežila
holokaust, pátral po minulosti a pri tejto
príležitosti ho spoznala i Mgr. Vrábelová.
Spolu s Ing. Mariánom Sokolom, prednostom MsÚ, ho prijali na pôde mestského úradu a snažili sa mu pomôcť. O
tri roky neskôr, v marci 2010, ich pán
Hoffmann prekvapil ďakovným listom,
ktorého súčasťou bola knižná publikácia
inšpirovaná jeho cestou hľadania. Posúďte sami, aký dosah môže mať zdanlivo obyčajné stretnutie...
(em)
Preklad listu pána Hoffmanna:
Milá Beáta Vrábelová,
v lete roku 2007 sme ja, moja sestra a
dve sesternice prechádzali cez Vaše
mesto, možno jedinú hmatateľnú spomienku na minulosť našich matiek.
Bolo to zvláštne, ale uisťujem Vás, že
veľmi, veľmi intenzívne.V ten spomienkový deň ste Vy a pán Ing. Marián
Sokol ako zástupcovia verejnosti, ako
aj ostatní milí obyvatelia Vášho mesta,
boli veľmi ochotní a prijali ste nás
veľmi milo. Chcel by som sa Vám
poďakovať, aj keď oneskorene, za Vaše
milé privítanie, aj v mene mojej sestry a
sesterníc.
Jedinečná a tak intenzívna skúsenosť
ma inšpirovala k napísaniu krátkeho
románu, ktorý bol vydaný talianskym
vydavateľstvom pri špeciálnej príležitosti. Príbeh sa pohybuje medzi reportážou a víziou tých detí, ktoré prežili
Holokaust, „oživili spomienky“...
Rád by som sa s Vami podelil o túto
skúsenosť. Posielam Vám originálnu
verziu, ktorá je preložená do angličtiny.
Dúfam, že príbeh Vás zaujme a priznávam, že by som rád dostal od Vás spätnú väzbu.
S úctou
Ilan Hoffmann, Miláno
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Z OTVORENÉHO DIALÓGU VEDENIA MESTA S OBČANMI
Levická samospráva zaviedla
tradíciu diskusných fór, aby
mohla v priamom kontakte
s verejnosťou dôkladnejšie
spoznať problémy jednotlivých lokalít nášho mesta
a následne ich o to adresnejšie
riešiť. Približne každé dva
mesiace počas uplynulého
roka boli občania vyzývaní
k stretnutiam s kompetentnými osobami z radnice. Dňa
10. novembra 2010 sa
v priestoroch základnej školy
na Vinohradoch uskutočnilo
ďalšie diskusné fórum vedenia mesta s Levičanmi.
Priestor na prednesenie svojich názorov, postrehov či
pripomienok k dianiu v našom meste využilo tentoraz
približne dvadsať obyvateľov.
Tí sa zaujímali najmä o problematiku bytovej výstavby,
parkovania, revitalizácie Ná-

mestia hrdinov, vybudovania
chodníka na Tatranskú ulicu,
odpredaja tepelných rozvodov a MHD. Občania tiež
upozornili na vandalizmus,
poruchovosť mestského rozh-

lasu a tvorbu nepovolených
skládok odpadu.
Primátor mesta poskytol doplňujúce informácie ku všetkým témam, o ktoré sa občania zaujímali. V rámci dis-

kusie načrtol i aktuálne rozpracované projekty a štúdie
samosprávy, ktoré by mohli v
budúcnosti priniesť efektívne
riešenia problémov danej lokality.
Občania sa okrem iného
dozvedeli aj množstvo informácií o plánovaných investíciách radnice.
Mnohí privítali i správu o zintenzívnení vývozu komunálneho odpadu v komplexnej
bytovej výstavbe Levíc, ktorý
bude realizovaný už od 1.
januára 2011. Po zodpovedaní
všetkých otázok zo strany
verejnosti bolo stretnutie s
občanmi po približne trojhodinovej diskusii ukončené.
Mestu z neho vyplynulo niekoľko úloh, ktoré sa pokúsi
vyriešiť v čo najkratšom časovom horizonte.
(em)

Čo je nové v cestovnom ruchu?
Milí Levičania, radi by sme Vás prostredníctvom tejto rubriky
pravidelne informovali o novinkách v oblasti cestovného ruchu
(CR) v meste Levice. Veríme, že Vás táto oblasť zaujme
a spoločnými silami dosiahneme úspechy v jej rozvoji.
Nová brožúra o Leviciach
Začiatkom leta vydalo mesto novú brožúrku o Leviciach, ktorá
obsahuje základné informácie o meste, kontaktné údaje, zoznam ubytovacích, stravovacích zariadení, športových,
kultúrnych zariadení, informácie o kultúrnych pamiatkach či
možnostiach na výlety do okolia. Brožúra obsahuje text
v slovenskom a anglickom jazyku a zakúpiť si ju je možné
v Levickej informačnej agentúre (LIA), ktorá sídli na
Holubyho ulici (za MsÚ).
Dotazníkový prieskum
Počas letných mesiacov bol vykonaný dotazníkový prieskum,
ktorého výsledky boli spracované a použité v navrhovanej marketingovej stratégii mesta Levice. Všetkým respondentom,
ktorí ochotne pomohli a zaslali vyplnený dotazník na mestský
úrad, prípadne ho vyplnili v LIA, ešte raz veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Marketingová stratégia bude skompletizovaná a zverejnená po zostavení novej oblastnej organizácie,
vytvorenej na základe zákona č. 91/2010 o podpore cestovného
ruchu.
Turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore adácie Ekopolis
a spoločnosti Slovnaft, a.s.
Koncom septembra bol otvorený pre širokú verejnosť turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline. Projekt bol
vybraný Nadáciou Ekopolis a Spoločnosťou Slovnaft a.s.
a podporený sumou vo výške 1 250 €. V rámci projektu bol
vyčistený chodník od odpadkov a zároveň bolo osadených 15
lavičiek, 3 informačné tabule, 1 zákazová tabuľa, 3 stĺpy
s orientačnými šípkami a pamätný kameň.
Cieľom projektu bolo, aby si obyvatelia Levíc ako i návštevníci doliny uvedomili jej výnimočnosť a dozvedeli sa základné
informácie o jej vzniku, flóre a faune. Projekt zároveň
poukazuje i na potrebu trávenia voľného času v prírode formou
prechádzok. Na projekte spolupracovali: SOŠ na Ul. Pod
amfiteátrom, SOŠ na Ul. sv. Michala, RNDr. Vladimír
Smetana, Lesy SR - odštepný závod v Leviciach, spoločnosť
Ekoform s.r.o., a i.
Touto cestou by sme sa ešte raz radi poďakovali všetkým, ktorí
prispeli k tomu, aby sa tento projekt zrealizoval. Veríme, že si
snahu ľudí, ktorí sa spolupodieľali na realizácii projektu, budú
všetci návštevníci vážiť, a tak aj pristupovať pri návšteve
doliny. Dovoľte nám, popriať všetkým príjemný zážitok
a chvíle strávené v NPR Horšianska dolina.
Brožúra o pamiatkach
V súčasnej dobe prebieha tvorba nového propagačného materiálu, ktorý bude návštevníkov mesta informovať o pamiatkach v Leviciach a mestských častiach. Plánuje sa výroba brožúry
v troch jazykových mutáciách (angličtina, nemčina, maďarčina). Materiál bude bohatý na fotodokumentáciu. Cieľom je
komparácia starých a nových Levíc, resp. historických objektov. Súčasťou materiálu bude i mapa s vyznačenými objektmi.
Brožúra by mala dať zakúpiť v LIA už začiatkom decembra.
(pokračovanie na str.11)
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Rozbiehame projekt „TERÉNNA SOCIÁLNA
PRÁCA V LOKALITE LADISLAVOV DVOR“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
Mestu Levice bol schválený projekt s názvom „Terénna sociálna práca v lokalite Ladislavov dvor“. Projekt bol vypracovaný
v zmysle podmienok výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška nenávratného finančného
príspevku je 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j.
35 710,50 €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%
z celkových výdavkov, t.j. 1 879,50 €. Projekt sa realizuje
v meste Levice v časti Ladislavov dvor.
Cieľom projektu je rozvoj rómskej komunity, dosiahnutie
zmeny postoja Rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich
začlenenie sa do majoritnej spoločnosti. Medzi špecifické ciele
projektu patria:
- Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie
nárastu sociálno-patologických javov.
- Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so
zameraním na zvýšenie ich aktivity.

- Zlepšenie sociálnych návykov a integrácia marginalizovanej
rómskej komunity s ohľadom na ich špecifické potreby.
Cieľovou skupinou je marginalizovaná rómska komunita žijúca v lokalite Ladislavov dvor.
Projekt Terénnej sociálnej práce bude realizovať 1 terénny
sociálny pracovník (TSP) a 1 jeho asistent (ATSP). Pracovníci
realizujú všetky aktivity priamo v lokalite Ladislavov dvor.
Pracujú s rómskou komunitou s cieľom zvýšiť ich sociálnu
inklúziu. Základné činnosti spočívajú v spracovaní potrebných
dokumentov, tlačív a podkladov pre občanov z lokality, vo
vyhľadávaní a oslovení potenciálnych klientov, v mapovaní
lokality, vo vypracovaní plánu spolupráce s klientom, v
zabezpečovaní informačnej a poradenskej činnosti, vo využívaní špecifických metód sociálnej práce, v sprevádzaní klienta,
vo vyjednávaní v mene klienta, v zabezpečovaní administratívnej asistencie, v spolupráci s rôznymi subjektmi a inštitúciami (ÚPSVaR, lekár, škola), v koordinácii dobrovoľníkov.
TST a ATSP budú spolupracovať s ÚPSVaR, SČK, neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa
sociálnou problematikou na území mesta Levice.
Aktivity projektu začali 01.10.2010 podpornou aktivitou –
riadenie projektu, v rámci ktorej sa uskutočnilo výberové
konanie na TSP a jeho asistenta a mali by trvať do 09/2012.
V prípade podrobnejších informácií kontaktujte Mesto Levice,
Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice na t.č. 6350 204 alebo manager@levice.sk. Informácie o projekte získate aj na stránke
www.levice.sk.
Ing. Andrea Limbergová
Projektová manažérka MsÚ Levice

Mládež o protispoločenskej činnosti
III. ročník projektu Mládež o
protispoločenskej činnosti,
schválený Radou vlády pre
prevenciu kriminality. Mladí
ľudia sa stretli v neformálnom
prostredí, kde ich kvalifikovaní školitelia, preventisti z
polícii, klienti z RZ drogovo
závislých oboznámili o aktuálnych a stále dôležitejších
témach protispoločenskej činnosti. Projekt bol zameraný
na aktivity, témy, diskusie,
workschopy, filmy, besedy v
oblasti protispoločenskej činnosti/mäkké, tvrdé drogy, násilie, šikanovanie, predaj ľudí
do zahraničia a.i.
Hlavnými gestormi projektu
boli preventisti z ORPZ kpt.
Ing. Peter Polák, preventista z

Mestskej polície Bc. Miloš
Adámik. Svojou návštevou
nás poctili klienti resocializačného centra drogovo závislých z Bohuníc Pahorok, ktorí
nám priblížili svoj príbeh, ako
sa k drogám dostali. Neskôr
nasledovala živá dvojhodinová diskusia.
Hlavným cieľom projektu
bolo podať cenné informácie
o protispoločenskej činnosti
neformálnou formou, aby sa s
nimi mohla mládež lepšie stotožniť a šíriť ich medzi svojich rovesníkov. Projektu sa
zúčastnila stredoškolská mládež v celkovom počte 20 študentov.
Mgr. Martina Gašparová,
koordinátorka MsPM
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Čo je nové...

POĎAKOVANIE
Ďakujeme širokej verejnosti za trpezlivosť a pochopenie v súvislosti
s prebiehajúcimi stavebnými prácami
na ámestí hrdinov.
Mestský úrad Levice
Projekt revitalizácie ámestia hrdinov
Začiatok realizácie: september 2010
Plánované ukončenie: koniec roka 2011
Celkové náklady projektu: 1 653 487,56 €
enávratný finančný príspevok: 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 1 570 813,18 €
Spolufinancovanie mesta:5% z celkových
nákladov projektu, t.j. 82 674,38 €
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti, zatraktívnenie mesta Levice, zlepšenie

dostupnosti občianskej infraštruktúry pre obyvateľov a návštevníkov mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej mestskej zóny. Po
realizácii projektu vznikne ucelená kultúrnooddychová zóna v centre mesta, ktorá bude
slúžiť na každodenný pobyt obyvateľov a
návštevníkov mesta, organizovanie pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí.
Postupnosť prác: Po ukončení revitalizácie
námestia budú nasledovať búracie práce na
objekte DK Družba, po ktorých začne výstavba nového kultúrno-spoločenského centra. To
by malo byť dokončené do konca roka 2013.
Finálnou etapou rekonštrukcie a revitalizácie
centrálnej mestskej zóny bude bytová výstavba situovaná nad súčasným objektom DK
Družba.
(em)

(pokračovanie zo str.10)
Monografia mesta
Záverečné práce prebiehajú
i na dlhoočakávanej monografii mesta Levice.
Publikácia bude obsahovať
cca. 300 strán a bude bohatá
na informácie z oblasti flóry,
archeológie, histórie Levíc
v stredoveku a včasného
novoveku. Zvlášť kapitoly
budú venované rodom Eszterházyovcov a Schoellerovcov. Zaznamenaný bude aj
vývoj mesta od roku 1945 po
rok 1989 a zvlášt po roku
1989. Opísané budú i Levice
v Československej republike
a počas II. sv. vojny.
Monografia bude bohatá i na
fotodokumentáciu. Aj vďaka
Vám sa podarilo autorskému
tímu zostaviť publikáciu
s naozaj nevyčísliteľnouhodnotou.
Poďakovanie patrí celému
tímu autorov a osobitne treba
vyzdvihnúť prácu Mgr. Marty Švolíkovej.
Publikáciu si budete môcť
zakúpiť v LIA už začiatkom
decembra.
Ing. Zuzana Obická,
ref. pre RR a CR

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY
Vážení občania,
radi by sme Vás informovali, že Mesto Levice uvedie v mesiaci
december 2010 do prevádzky nové trhové miesto na Ul. M. R.
Štefánika (pred OD Pokrok). Prevádzka na danom trhovom
mieste bude zahájená otvorením Vianočných trhov dňa
13.12.2010. Touto cestou Vás na ne srdečne pozývame a prajeme Vám príjemný zážitok z predvianočnej atmosféry.
Mestský úrad Levice

ZÁUJEMCOVIA O PREDAJ NA VIANOČNÝCH
TRHOCH, PRIHLÁSTE SA!
Mestský úrad v Leviciach vyzýva všetkých záujemcov o predaj
na Vianočných trhoch, aby si podali písomnú prihlášku, prípadne sa bližšie informovali na tel. č. 036/6350236 – Ing.
Bosiniová. Pri výbere budeme uprednostňovať predajcov s
tradičným vianočným sortimentom.
Predaj na novozriadenom trhovom mieste bude v roku 2011
pokračovať v stánkoch s trvalým stanovišťom s celoročnou
prevádzkou. Záujemcovia o trvalý predaj v roku 2011 si môžu
podať písomnú prihlášku na adresu: MsÚ Levice, Nám. hrdi-

nov 1, 934 01 Levice. Bližšie informácie na tel. č.:
036/6350236 – Ing. Bosiniová.
Ing. Adriana Bosíniová,
ved. ref. komunálnych vecí OŽPKV

