Občasník mesta Levice

Vážení spoluobčania,
Po najkrajších sviatkoch v roku, zimných prázdninách a dovolenkách sa
život dostal do kolobehu každodenných
povinností. Bilancovaním sme ukončili
predchádzajúci rok a vyslovili sme
želania pre nový rok, do ktorého sme
nedávno vstúpili. Mnohí sa zamýšľame
nad tým, aký bude, aké povinnosti ale
aj radosti nám prinesie.
Určite najvýraznejšia zmena, na ktorú
si od začiatku nového roku zvykáme, je
nová mena EURO. Slovenská koruna opustila naše peňaženky a
miesto nej sa udomácňuje euro. iektorí si zvykáme rýchlejšie, iní
pomalšie, v každom prípade je to zmena pozitívna, ktorej dopad
časom pocítime určite všetci.
Mnohí sa obávajú straty svojho zamestnania z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celý svet. Taktiež plynová kríza, ktorá
ochromila prevádzku mnohých podnikov a spôsobila obavy obyvateľov, nebola najšťastnejším úvodom do nového roku a spolu s
hospodárskou krízou zatriasli ekonomikou našej republiky. Ja však
pevne verím, že uvedené problémy nám nezabránia pokračovať v
plnení začatých úloh ani v realizácii stanovených cieľov pre tento
rok.
Obzrime sa spoločne za prácou samosprávy nášho mesta v roku
2008. a jednu misku váh môžeme smelo položiť všetky úspešné
investičné akcie a veľké opravy v rámci mesta. Boli realizované vo
výške viac ako 26 mil. Sk (863 tis.€). Spomeniem vybudovanie
nových parkovacích miest v OS Vinohrady, na Ul.kpt.J. álepku,
Dopravnej ulici, prebiehajúcu výstavbu parkovísk v OS Rybníky V.,
rekonštrukciu meštianskeho domu na ámestí hrdinov č.7-8,
rekonštrukciu objektu na Ul. Ľ.Štúra, rekonštrukciu športovísk a generálne opravy infraštruktúry na základných školách v celkovej hodnote 1,5 mil. Sk (cca 50 tis. € ), dobudovanie kamerového systému
v urnovom hájiku, rozšírenie mestského cintorína, nákup prenosných
predajných domčekov, začatie výstavby tlakovej kanalizácie z
rekreačného strediska Margita-Ilona cez Kalinčiakovo do Levíc a
ďalšie.
Jedným z najvýznamnejších úspechov mesta v minulom roku bolo
získanie finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov a z
prostriedkov štátneho rozpočtu. Konečne sme získali dotáciu na
rekonštrukciu Mochovskej ulice, ktorú naše mesto potrebuje ako soľ,
čomu nasvedčuje aj väčšina otázok pri diskusiách s občanmi.
Finančné prostriedky vo výške 20,5 mil. Sk (680.500,- € ) na
rekonštrukciu získalo mesto Levice ako mimoriadnu dotáciu Vlády
SR. Ukončenie rekonštrukcie vo výške viac ako 33 mil. Sk (cca 1,1
mil. € ) plánujeme do konca mája 2009, keď sa budeme môcť hrdiť
novou prístupovou komunikáciou do nášho mesta.
V priebehu roku 2008 bola mestu schválená žiadosť o nenávratný

ZMEA ÚRADÝCH HODÍ PRE VEREJOSŤ
Vážení občania, od 9.1.2009 môžete opäť využívať
predĺžené úradné hodiny
na referáte daní a poplatkov, v kancelárii prvého kontaktu
a v pokladni každý piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod.

č. 1, ročník VII, január 2009, nepredajné
finančný príspevok na projekt mesta Levice s názvom „Broadband
škola – rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Andreja
Kmeťa v Leviciach“ z prostriedkov Regionálneho operačného programu vo výške 31 mil. Sk (cca 1,03 mil. €). a prelome rokov bola
mestu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt
mesta Levice s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej
školy Pri Podlužianke v Leviciach“ z prostriedkov Regionálneho
operačného programu vo výške viac ako 37 mil. Sk (cca 1,23 mil. €).
Z uvedených prostriedkov zrealizujeme kompletnú rekonštrukciu
budov ZŠ - zateplenie, výmenu okien, podláh, bezbariérový vstup a
moderné vybavenie tried. a vzdelávanie zamestnancov verejnej
správy mesto získalo s príslušného operačného programu 6,6 mil. Sk
(219 tis. € ).
Z uvedeného vyplýva, že prevažnú časť finančných prostriedkov
určených na investície získalo mesto zo zdrojov EÚ, resp. zo štátneho rozpočtu, čo je nesporným úspechom práce samosprávy.
V priebehu minulého roka sme vydali stavebné povolenie na
rekonštrukciu križovatky pred Gymnáziom A. Vrábla na kruhový
objazd pre väčšiu plynulosť premávky, čím dúfam už v tomto roku
prispejeme aj k väčšej bezpečnosti dopravy na území mesta.
Mesto úspešne zvládlo prechod na euro a čo je dôležité – dodržali
sme i záväzok etického kódexu, t.j. nedošlo k bezdôvodnému navýšeniu daní občanov ani právnických osôb.
emožno nespomenúť i ciele a úlohy, ktoré sa nám nedarí plniť.
Čistota a poriadok v meste, opravy ciest a chodníkov, riešenie
dynamickej a statickej dopravy najmä v centre mesta a na sídliskách.
To sú opakované a trvalé nedostatky, ktorým samospráva mesta bude
venovať v tomto roku zvýšenú pozornosť.
Čo nás čaká v roku 2009? Záverečný účet mesta a jeho presné čísla
nie sú ešte známe, ale podľa relevantných dostupných informácií
predpokladám veľmi dobrý hospodársky výsledok mesta za rok 2008.
Prioritou však naďalej zostáva získavanie finančných zdrojov z
prostriedkov EÚ. ašim cieľom je získať finančné prostriedky miimálne na úrovni roku 2008. Podľa schváleného programu výziev
jednotlivých ministerstiev predložíme viacero žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na niekoľko projektov. Spomeniem niektoré rekonštrukcia ámestia hrdinov, prestavba synagógy, výstavba tepelného zdroja na obnoviteľné zdroje energie, štúdia rekonštrukcie
kaštieľa v Kalinčiakove, projekty cezhraničnej spolupráce,
budovanie metropolitnej siete mesta a ďalšie. Samozrejme, že v
tomto roku budeme realizovať všetky investičné zámery v zmysle
schváleného rozpočtu mesta na rok 2009, ktorý je pre každého
občana mesta voľne dostupný.
Veľkým prínosom pre mesto je rekonštrukcia bytových domov, ktoré
okrem výrazného zlepšenia estetického vzhľadu obytných súborov,
výrazne prispievajú aj k energetickým úsporám. aša vďaka patrí
všetkým správcom bytov, spoločenstvám vlastníkov, ktoré sa takto
podieľajú aj na skrášlení celého nášho mesta.
Rád by som vyslovil vďaku všetkým, ktorí prispeli k zviditeľneniu
nášho mesta a jeho rozvoju a napredovaniu vo všetkých oblastiach –
výrobno-podnikateľskej sfére, v oblasti sociálnej, v oblasti vzdelávania, športu i kultúry. Poďakovanie však patrí aj každému z Vás, ktorí
ste poctivo pracovali a statočne žili, všetkým, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli k šíreniu úcty a porozumenia medzi nami. Želám
si, aby aj po celý nastávajúci rok sme mali chuť a odvahu presadzovať opodstatnené záujmy a prispeli k rozvoju nášho mesta a
spoločnosti.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
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Rámcové úlohy MsZ na rok 2009
f e b r u á r 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008
5. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
6. Správa o výsledku verejného obstarávania u nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za II. polrok 2008
7. Správa o stave a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi v
meste Levice za rok 2008
8. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 72 Požiarny poriadok
mesta Levice
9. Požiadavky na obstarávanie zmien a doplnkov k ÚPN mesta Levice
10. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb
11. Správa o podpísaných splátkových kalendároch primátorom mesta
v roku 2008
12. Informatívna správa o činnosti projektového manažéra MsÚ za rok
2008
13. Správa o činnosti MsPo Levice za II. polrok 2008
14. Správa o činnosti DJ za rok 2008
15. Informatívna správa o sťažnostiach a petíciách riešených v roku
2008
16. Informatívna správa o činnosti MsÚ, MsZ, MsR a komisií MsZ v
meste Levice za rok 2008
a p r í l 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
5. Záverečný účet mesta Levice za rok 2008
6. Správa o stave pohľadávok k 31. 12. 2008
7. Informatívna správa o schválených rozpočtových opatreniach za rok
2008
8. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného
majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a
právnických osôb
9. Správa o zabezpečení zimnej údržby
10. Správa o činnosti Margita-Ilona spol. s r.o. Levice a rozbor
hospodárenia za rok 2008
11. Správa o činnosti MsKS Levice a rozbor hospodárenia za II. polrok 2008
12. Správa o činnosti SŠZ Levice a rozbor hospodárenia za II. polrok
2008
Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

13. Správa o činnosti LTS spol. s r.o. Levice a rozbor hospodárenia za
rok 2008
14. Správa o činnosti MsÚ v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia v roku 2008
j ú n 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta
Levice na 2. polrok 2009
5. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
6. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného
majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a
právnických osôb
a u g u s t 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Správa o výsledku verejného obstarávania u nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za I. polrok 2009
5. Návrh aktualizácie VZN mesta Levice č. 82 o ochrane pre povodňami
6. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
7. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného
majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a
právnických osôb
8. Správa o činnosti MsPo Levice za I. polrok 2009
9. Správa o činnosti MsKS Levice a rozbor hospodárenia za I. polrok
2009
10. Správa o činnosti SŠZ Levice a rozbor hospodárenia za I. polrok
2009
11. Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu za I. polrok
2009
o k t ó b e r 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
5. Preskúmanie platného ÚPN mesta Levice z hľadiska potreby jeho
aktualizácie resp. obstarania nového ÚPN mesta Levice
6. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného
majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a
právnických osôb
7. Správa o stave miestnych komunikácií

Mesto L e v i c e
vyzýva

všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území
mesta Levice a mestských častí, aby
do 15. februára 2009 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 2009 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 663,88 € (20.000,- Sk).
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného
prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267) a
v úradných tabuliach mesta Levice.
Tlačivo "Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2009" je možné si prevziať v kancelárii prvého
kontaktu (KPK) MsÚ Levice alebo si stiahnuť z webovej
stránky mesta.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

d e c e m b e r 2009
1. Správa o plnení uznesení MsZ
2. Správa o riešení pripomienok poslancov MsZ
3. Správa o spôsobe vybavenia písomností adresovaných do MsZ
4. Návrh programového rozpočtu na rok 2010-2012
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta
Levice na 1. polrok 2010
6. Správa o vykonaných následných finančných kontrolách
7. Návrh časového harmonogramu zasadnutí MsR, MsZ, komisií
MsZ na rok 2010 a návrh rámcových úloh MsZ na rok 2010
8. Požiadavky fyzických a
právnických osôb
o prevod
nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva
fyzických a právnických osôb
9. Informácia o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN
mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta
Levice
10. Správa o priebehu tradičného Levického jarmoku 2009
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Časový harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2009
26. 02. 2009
30. 04. 2009
25. 06. 2009

27. 08. 2009
29. 10. 2009
10. 12. 2009
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Daň z nehnuteľností
Vyrubovanie dane z nehnuteľností na rok
2009 upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov a VZ mesta
Levice č. 96 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 k dani z nehnuteľnosti a
každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Predmet dane a sadzby daní sú uvedené na
stránke www.levice.sk. Sú k dispozícii aj na
referáte daní a poplatkov MsÚ Levice, ako aj
v Kancelárii prvého kontaktu. Sadzby sú
uvádzané v eurách.
Daňové priznanie je povinný daňovník
podať do 2. februára 2009 správcovi dane,
podľa stavu k 1.januáru 2009.
Daňové priznanie podáva len daňovník, u
ktorého v priebehu roka 2008 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. Dôvodom na podanie daňového priznania sú skutočnosti, ktoré nastali na strane
daňovníka.
Zmeny skutočností na strane správcu dane
ako zmena sadzieb, zmeny v oslobodení od
platenia daní, stanovenie vekovej hranice pre
zníženie sadzieb a pod. nie sú dôvodom na
podanie daňového priznania.
Tlačivá na daňové priznanie sú k dispozícií na
Mestskom úrade Levice na referáte daní a
poplatkov.
Vyrubenie dane - správca daň vyrubí formou platobného výmeru. Daň nižšia ako 3
eurá sa nebude vyrubovať ani vyberať.
Splatnosť dane - daň je splatná v 2 splátkach
a to do 31.mája a do 31. júla 2009.
Oslobodenie od dane - vo VZN mesta
Levice č.96 o dani z nehnuteľností správca
ustanovil, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené
meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare
rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch
vyčlenené na rozvod elektrickej energie a
vykurovacích plynov,
c/ pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk
d/ pozemky funkčne spojené so stavbami
slúžiacimi verejnej doprave
e/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po
vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby ( prvej prebierky)
V zmysle cit. VZN správca dane poskytuje
nasledovné zníženie dane zo stavieb a z bytov vo výške:
a/ 50 % 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/ 50% z daňovej povinnosti na garáže vo
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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.
Veková hranica občanov na poskytnutie
zníženia dane zo stavieb na bývanie a z bytov
je 62 rokov.
Pri uplatnení zníženia dane z nehnuteľností
sa posudzuje stav k 1.januáru 2009.
Pri súbehu zníženia dane zo stavieb a z
bytov podľa písmena a/ - c/ sa uplatní
zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka,
t.z. že daňovníkovi bude poskytnuté len
jedno zníženie dane pre neho výhodnejšie.
Bližšie informácie o výške daní, o
požadovaných podkladoch, ktoré je potrebné
predložiť pri uplatnení nároku na úľavy ako aj
ostatné náležitosti, ktoré je potrebné splniť,
aby bolo zabezpečené správne vyrubenie
daní, je možné získať na referáte daní a
poplatkov na MsÚ Levice.

Miestny poplatok za
komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Vyrubovanie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2006 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.97, 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 je 0,0564 eura/kalendárny deň/osobu.
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 0,0331 eura/kalendárny deň.
Vyrubenie a platenie poplatku - poplatok
správca vyrúbi platobným výmerom a je
splatný v dvoch splátkach k 30.4.2009 a k
31.07.2009.
Zníženie a odpustenie poplatku: správca
poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo minimálne po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu
výkonu vojenskej služby
Poplatník uplatňujúci si zníženie poplatku je
povinný predložiť doklady preukazujúce
nárok na túto právnu skutočnosť. Za doklad
sa nepovažuje čestné prehlásenie.
Ak sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí túto
skutočnosť preukáže správcovi do 30 dní od
ukončenia pobytu, najneskôr však do konca
kalendárneho roka, za ktorý žiada zníženie.
Doklady musia byť preložené do slovenského jazyka /nemusia byť úradne overené/.
Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku v príslušnom
roku na základe žiadosti a doložením dokladov v lehote do 30 dní od vzniku skutočností rozhodujúcich pre uplatnenie si nároku na

odpustenie resp. zníženie poplatku, najneskôr do 30. novembra kalendárneho
roka, za ktorý bol poplatok vyrubený.
Mesto Levice môže na odstránenie tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť
v nasledovných prípadoch:
a/ pre rodiny so štyrmi a viac maloletými
deťmi (dovŕšenie 15. roku dieťaťa k 1.1. príslušného roka), vo výške 50% z ročného
poplatku na každé dieťa,
Spôsob preukázania: rodné listy detí,
b/ pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v
hmotnej núdzi, vo výške 50 % poplatku
vyrubeného na poplatníka a spoluposudzované osoby na bežný rok. Úľava sa bude
zohľadňovať od dátumu poberania dávok v
hmotnej núdzi v bežnom roku,
Spôsob preukázania: potvrdenie od ÚPSV a
R s vyznačením dátumu začatia poberania
dávok v hmotnej núdzi a spoluposudzovaných osôb,
c/ pre občanov mesta, ktorí preukážu, že sa v
meste nezdržiavajú viac ako 170 dní, vo výške 50% z poplatku vyrubeného na kalendárny rok a na osobu,
Spôsob preukázania: potvrdenie o návšteve
školy, potvrdenie o zamestnaní, o prechodnom pobyte a pod,
d/ pre občanov hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach, umiestnených v
domovoch sociálnej starostlivosti, vo výkone
trestu, ubytovaných v domoch opatrovateľskej služby a v ubytovni mesta Levice a
pre občanov prevádzkujúcich LTZ, vo výške
100% z poplatku vyrubeného na osobu a
kalendárny rok, po dobu trvania pobytu v
uvedených zariadeniach, resp. po dobu neprítomnosti v meste,
Spôsob preukázania: doklady o hospitalizácii, o umiestnení v domovoch sociálnych
služieb, o výkone trestu, nájomná zmluva,
potvrdenie o ubytovaní, o pobyte,
e/ pre občanov bez prístrešku a občanov s
trvalým pobytom mesto Levice, 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 a evidencia obyvateľstva MsÚ
Levice,
f/ pre občanov žijúcich v zahraničí, ktorí sa
nezdržiavajú v meste dlhšie ako 5 rokov, vo
výške 100% poplatku pripadajúceho na osobu
a príslušný rok.
Spôsob preukázania: overené čestné
prehlásenie od blízkych osôb,
g/ pre osoby, ktoré užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta Levice a nemajú na území mesta
trvalý alebo prechodný pobyt, vo výške
50% z poplatku na príslušný rok.
Spôsob preukázania: predloženie žiadosti.
Žiadosť o zníženie poplatku podľa písm. a,
b, c, f, g je potrebné podať primátorovi
mesta pred termínom splatnosti poplatku, t. j.
do 31.7. kalendárneho roka, na ktorý bol
poplatok vyrubený.
Žiadosť o zníženie poplatku podľa písm. d/
je poplatník povinný podať primátorovi
mesta najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka, na ktorý bol poplatok
vyrubený. Poplatníkovi, ktorý predloží žiadosť a doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v termíne do
28. februára kalendárneho roka, na ktorý sa
vyrubuje poplatok správca odpustenie, resp.
zníženie poplatku zapracuje do platobného
výmeru na príslušný rok.
Pre množstvový zber je výška poplatku
0,0099 eura za 1 liter.
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Daň za psa
Sadzba dane je určená nasledovne:
a/ v rodinných domoch na území celého
mesta a v záhradkárských osadách sa daň
stanovuje vo výške 9,95 eura za 1 psa a
kalendárny rok,
b/ v bytových domoch na území celého mesta sa daň stanovuje vo výške 33,19 eura
za 1 psa a kalendárny rok,
c/ objektoch právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov, v ktorých prevádzkujú
podnikateľskú činnosť, nachádzajúcich sa na
území mesta Levice 33,19 eura za 1 psa a
kalendárny rok.
Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane t.j. prvým dňom mesiaca, nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov
veku a zaniká prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Mesto vyrubí daň platobným výmerom.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. Správca dane vyrubi daň platobným
výmerom len daňovníkovi, ktorý daň bude
platiť prvýkrát od roku 2009.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia v
2 rovnomerných splátkach a to do 31. januára
a do 31. marca príslušného zdaňovacieho
obdobia. To znamená, že občanom, ktorí už
platili daň za psa v roku 2008, správca
dane nepošle platobný výmer a ani poštový
peňažný poukaz.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. árok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Správca dane ustanovuje, že od dane za psa
oslobodzuje:
- psov so špeciálnym výcvikom, ktorých
vlastníkom je fyzická alebo právnická osoba
zabezpečujúca ochranu občanov a majetku.
Spôsob preukázania: doklad o špeciálnom
výcviku psov.

OZNÁMENIE
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy
v školskom roku 2009/2010
Mesto Levice - Mestský úrad v Leviciach podľa Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levice č. 98 o termíne zápisu detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje rodičom, že zápis
šesťročných detí narodených

od 1. septembra 2002 do 31. augusta 2003
bude v dňoch 6. a 7. februára 2009 a to:

6. februára 2009 (piatok) od 14.00 h - 18.00 h
7. februára 2009 (sobota) od 8.00 h - 12.00 h
v týchto zápisných strediskách:
1. Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42
3. Základná škola, Pri Podlužianke 6
4. Základná škola, Saratovská ul. 43
5. Základná škola, Saratovská ul. 85
6. Základná škola, Školská ul. 14
7. Základná škola s vyuč. jaz. maďarským Gyulu Juhásza –
Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41

Upozornenie!
O prijatí dieťaťa na jednotlivé školy budú rozhodovať riaditelia
ZŠ. Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa a svoj občiansky
preukaz. Dodatočný zápis v odôvodnených prípadoch bude možný
u riaditeľov príslušných ZŠ.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Daň je možné platiť od 07.01.2009 aj
hotovostnou formou do pokladnici na
Mestskom úrade v Leviciach.
Schválené VZN mesta Levice č. 96 o dani z
nehnuteľnosti a č.97 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sú zverejnené na
stránke mesta Levice www.levice.sk, ako aj v
Kancelárií prvého kontaktu na Mestskom
úrade Levice.
Na uvedenej stránke mesta sú sprístupnené
aj formuláre tlačív potrebných pre uplatnenie
úľav, na odstránenie tvrdosti zákona ako aj na
splnenie oznamovacej povinnosti / vznik a
zánik poplatkovej povinnosti/.
Súčasne oznamujeme občanom, že daň z
nehnuteľnosti za minulé roky ako aj za rok
2009 a poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za rok 2009 je
možné platiť v pokladni mesta až od
26.1.2009, z dôvodu preklápania systému a
konverzie na novú menu.
V závere oznamujeme občanom, že v
pokladnici Mestského úradu v Leviciach je
možné uhradiť daň za psa, daň z
nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad platobnou kartou.

Levická Kalvária
Na začiatku roku 2009 sa chcem v mene OZ Patrimonium servandi úprimne poďakovať. Naša vďaka patrí všetkým dobrodincom známym aj anonymným občanom i rodinám nášho mesta a okolia,
ako aj firmám, podnikateľom či živnostníkom, ktorých zásluhou sme
mohli v r. 2008 vybudovať na levickej Kalvárii nový sakrálny a oddychový areál. Tým, že ste nášmu OZ ako investorovi venovali finančné
prostriedky, splnili dodavateľské záväzky, poskytli bezplatne alebo so
zľavou materiál i služby, či svoj voľný čas a sily, máte zásluhu na
tomto diele. Areál novej krížovej cesty a zastrešené torzo historického
kostolíka budú pre ďalšie generácie Levičanov svedčiť o štedrosti a
obetavosti dnešných ľudí. Odovzdaním nového areálu sme splnili
síce dôležitú časť, ale nie celý zámer revitalizácie Kalvárie. Pre informáciu uvádzam stručné vyúčtovanie nášho hospodárenia s Vašimi
peniazmi za roky 2007 - 2008. Sumy sú uvedené v tisícoch Sk
Výdavky:
- na realizáciu diela
- admin.výdavky (propagácia, poštovné, poplatky)
- spolu
Zdroje:
- sponzori (podnikatelia, mesto)
- drobné príspevky (občania)
- donori jednotlivých zastavení
- pôžičky od občanov
- spolu
Záväzky k 31. 12. 2008:
- prijaté pôžičky od občanov
- voči dodávateľom
- spolu

2 170
39
2 209
734
555
800
120
2 209
120
465
585

Keďže v roku 2009 chceme pokračovať v projekte revitalizácie
Kalvárie, uchádzame sa naďalej o Vašu podporu a finančnú či inú
pomoc. Naše OZ je registrované jako príjímateľ 2% zo zaplatenej
dane z príjmov v roku 2008. Pre záujemcov o poukázanie 2% zo svojej dane na náš účet uvádzam tu potrebné údaje - názov: Občianske
združenie PATRIMONIUM SERVANDI, sídlo: Sv. Michala 43, 934
01 Levice, právna forma: občianske združenie, identifikačné číslo
prijímateľa: 42051665.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ
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PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI

PRÍĎTE DAROVAŤ KRV, DARUJETE DRUHÚ ŠANCU NA ŽIVOT!
Mesto Levice sa rozhodlo zapojiť do už
existujúcej siete miest, ktoré podporujú
darovanie krvi formou podujatia „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 dňa 26.1.2009 v čase od 8,00 h do
12,00 h na 1. posch. Mestského úradu v
Leviciach. V obradnej sieni MsÚ sa o Vás
postarajú pracovníci mobilnej Národnej
transfúznej služby SR, ktorí budú vykonávať
odbery.
Cieľom podujatia organizovaného v rámci
projektu Zdravé mesto Levice 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 niekomu život.
POKIAĽ VÁHATE A POTREBUJETE SA O
DAROVANÍ KRVI DOZVEDIEŤ VIAC,
PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCE INFOR-

MÁCIE (ZDROJ: BROŽÚRA SČK, BRATISLAVA 2006):
AKO PÔSOBÍ DAROVANIE KRVI NA
ĽUDSKÝ ORGANIZMUS?
Podľa vedeckých poznatkov podporuje strata krvi v množstve, aké sa vykonáva pri
darovaní krvi, pripravenosť organizmu
zareagovať na mimoriadne situácie spojené
so stratou krvi. Darovanie krvi nie je len
vysoko humánnym činom. V darcovom tele
úbytok krvi vyvoláva tvorbu nových krviniek,
čo v konečnom dôsledku pôsobí na organizmus ako regeneračný proces.

KTO SA Z DARCOVSTVA KRVI VYLUČUJE?
Ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti
(žena môže darovať krv 1 rok po pôrode, ak
nedojčí).

KTO MÔŽE DAROVAŤ KRV?
Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60
rokov, ktorý:
- váži viac ako 50 kg,
- neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a
nebol v styku s chorými na toto ochorenie za
posledný polrok,
- posledný mesiac nebol chorý,
- posledný polrok nebol operovaný, tetovaný
alebo liečený akupunktúrou.
Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace,
ženy každé 4 mesiace.

ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ:
- pri každom odbere sa odoberá 400 až 480 ml
krvi,
- odber trvá 5 až 10 minút,
- pri darovaní krvi sa používa výlučne jednorazový materiál, teda sa nemôžete nakaziť,
- v zmysle § 138 zákona č. 311/2001 Z.z.,
Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi,
ktorý daroval krv, pracovné voľno s náhradou
mzdy.
Mgr. Erika Macáková,
koordinátor projektu Zdravé mesto Levice

AKO SA NA ODBER PRIPRAVIŤ?
Odporúča sa:
- denne vypiť najmenej 1,5 – 2 litre tekutín,
- tesne pred odberom konzumovať ľahkú
stravu bez tukov (čaj, pečivo, med, džem,
banán),
- dožičiť si dostatok spánku.

Boli ste na Dni zdravia?
Samospráva v Leviciach deklaruje svoj záujem o zdravie obyvateľstva už osemročnou existenciou projektu Zdravé mesto Levice. V snahe
napĺňať myšlienku projektu Mestský úrad pripravil pre verejnosť už
tradičné podujatie „Deň zdravia“, ktoré zastrešuje prezentáciu
najväčšej ponuky zdravého štýlu v Leviciach. Podujatie sa uskutočnilo dňa 25. novembra 2008 v Dome kultúry Družba pod záštitou Ing.
Štefana Mišáka, primátora mesta.

lezeckú stenu či ďalšie bezplatné športovo-zábavné atrakcie pre deti i
dospelých, na verejnosť čakala najmä široká ponuka výrobkov a
služieb týkajúcich sa zdravého životného štýlu.
Záujemci si pochutnali na bezplatnej ochutnávke výborných ovocných a zeleninových šalátov, absolvovali bezplatnú kontrolu materských znamienok, bezplatné meranie krvného tlaku či vyšetrenie hustoty kostnej hmoty ako prevenciu pred osteoporózou. Mnohí využili i
vyšetrenie rizikových faktorov, zistenie hladiny cukru v krvi, psychologické poradenstvo, detoxikačné poradenstvo či diagnostiku zdravotného stavu z očnej dúhovky. Lákavou bola i príležitosť bezplatnej
ochutnávky biopotravín, vitamínových doplnkov, liečivých bylinných
tinktúr a prezentácia prírodnej kozmetiky.
Príkladom pre všetkých bol osobne Ing. Štefan Mišák, ktorý medzi
prvými absolvoval ponúkané preventívne vyšetrenia. Jeho športový
duch sa nedal zastrašiť ani pri športových disciplínach, v ktorých si
spolu s majsterkou sveta vo fitness Lenkou Chalupkovou a majsterkou sveta v silovom trojboji Katarínou Kardošovou vyskúšal preteky na
veslovacom trenažéri.

Neziskovo zameraná akcia, počas ktorej zúčastnené organizácie
poskytovali svoje produkty a služby zdarma, resp. za symbolický
poplatok v porovnaní s bežným cenníkom, má v našom meste stále
väčšiu návštevnosť. Na radosť organizátorov sa tým pomaly napĺňa
hlavný zámer projektu Zdravé mesto: zvýšenie zdravotného povedomia obyvateľstva, vzbudenie záujmu o zdravý životný štýl i u tých,
ktorí sa tejto téme doposiaľ veľmi nevenovali a tým dosiahnutie méty
celkového zlepšenia zdravotnej bilancie Levičanov.
A čo ste na Dni zdravia mohli zažiť? Ponuka posledného ročníka
podujatia bola naozaj bohatá. Okrem nezabudnuteľného zážitku bezplatnej jazdy na umelom rodeobýkovi, možnosti vyskúšať si umelú

Takzvanou „čerešničkou na torte“ bolo 2. kolo svetovej internetovej
ligy 8gp v halovom veslovaní, ktoré sa počas Dňa zdravia jazdilo priamo v DK Družba. Práve v ňom štvorčlenné družstvo z PEREC FIT
STUDIA LEVICE „vyveslovalo“ pre Slovensko nádherné prvé
miesto.
Ộsmy ročník Dňa zdravia bol výnimočný ešte jednou „novinkou“. Po
prvýkrát sme počas podujatia pripravili pre verejnosť i možnosť
darovania krvi. Túto príležitosť využilo 30 darcov, ktorým touto cestou ďakujeme.
Veríme, že v širokej ponuke podujatia si každý návštevník našiel
niečo, čo ho zaujalo, rozšírilo mu obzor v oblasti zdravého životného
štýlu a tým ho motivovalo lepšie sa o seba starať. Čo dodať? Na záver
sa snáď už ponúka len známa veta: „Zdravie máme vo vlastných
rukách“. Pravdepodobne skrýva zrnko veľkej pravdy...
Mgr. Erika Macáková,
koordinátor projektu Zdravé mesto Levice

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 1 z 8. januára 2009 podľa čl. 89 ods. 2 písm. d/ Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 21. marca 2009.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na
sobotu 4. apríla 2009.
Primátor mesta Levice p. Ing. Štefan Mišák v zmysle § 3 ods. 2 citovaného zákona určil volebné okrsky a volebné miestnosti v nich nasledovne

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
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Matričný úrad mesta Levice
/ + obec Krškany – úmrtná a sobášna matrika /
- štatistické údaje 2003 - 2008

Štatistické údaje Matričného úradu
mesta Levice rok 2008
Počet narodených detí:
z toho chlapci:
dievčatá:

800
404
396

Rok

Desať najpoužívanejších mužských a ženských mien
za rok 2008
1 Samuel
27
Viktória
2 Jakub
18
Sofia
3 Martin
18
Natália
4 Matúš
13
Nina
5 Dávid
13
Laura
6 Lukáš
11
Simona
7 Sebastián
11
Tamara
8 Šimon
11
Alexandra
9 Dominik
10
Vanesa
10 Michal
10
Dominika
Počet sobášov:
z toho cirkevných:
občianskych:
u maloletých:
uzavretých s cudzincom:

171
54
117
0
12

Počet úmrtí:
z toho muži:
ženy:
deti:
slobodní:
rozvedení:

697 + 3 Krškany = 700
361
339
3
53
75

2003

2004

2005

2006

2007

2008

narodených detí 505

510

571

740

764

800

z toho chlapci 243

260

300

383

388

404

dievčatá 262

250

271

357

376

396

Počet
28
13
13
12
11
11
10
9
9
9

Počet úmrtí

473

486

535

636

668

700

z toho muži:

229

230

249

314

326

361

ženy:

244

256

286

322

342

339

179

177

163

166

195

171

Počet sobášov

S účinnosťou od l. 7. 1992 sa zrovnoprávnil cirkevný sobášny obrad s
občianskym obradom
z toho cirkevné sobáše za uvedené roky:
cirkevné sobáše
79
76
73
81
82
54
občianske sobáše 100
101
90
85
113
117

Zber veľkoobjemového odpadu 2009
Jarné upratovanie

Jesenné upratovanie

Mestské časti

26. – 28.3.2009

24. – 26.9.2009

Levice - IBV

2. – 5.4.2009

1. -

Levice - KBV

16. – 19.4.2009

8. – 11.10.2009

4.10.2009

Každá domácnosť v zástavbe s rodinnými domami v meste Levice
a mestských častiach dostane v priebehu januára 2009 vrecia na zber
separovaného odpadu a propagačný materiál (kalendár vývozu,
kupóny na separovaný zber, informačné letáky).

Vyradenie vozidla z evidencie
UPOZORNENIE
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v
Leviciach upozorňuje občanov na schválený nový zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudne účinnosť od 1. februára 2009. Nový zákon v prechodných ustanoveniach umožňuje vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a v
súčasnosti neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie vozidlo,
ktoré jeho držiteľ odovzdal do šrotu ešte pred tým, ako zákon o
odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o
vyradenie vozidla potvrdenie o jeho odovzdaní na spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1.februári 2009 bude umožnené
občanom vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie na
základe predloženého čestného vyhlásenia o skutočnosti, že vozidlo už fyzicky neexistuje. Takáto možnosť bude len v prechodnom
období, najneskôr do 31.októbra 2009, pričom v čestnom vyhlásení musí držiteľ vozidla uviesť aj spôsob zániku vozidla.

MESTO LEVICE
Primátor Mesta Levice
hľadá zamestnanca na obsadenie pracovného miesta
„referent pre verejné obstarávanie a obstarávanie verejnoprospešných akcií mesta oddelenia vnútornej prevádzky MsÚ“
eodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie II. stupňa
Kritériá výberu:
- odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie
- pozitívny vzťah k verejným záujmom
- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- znalosť práce s PC
Vítané:
- znalosť príslušnej legislatívy
- prax z oblasti verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných
zákaziek
K prihláške priložte:
- overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní
- štrukturovaný životopis
- doklad o bezúhonnosti
- iné doklady potvrdzujúce vítané kritériá
Podrobnejšie informácie o obsadzovanom mieste sú dostupné u pani
Ing. Boženy Krajčovicovej, vedúcej OVP MsÚ, na tel. č.: 6350250.
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad, prednosta MsÚ, Nám.
hrdinov 1, 934 32 Levice alebo doručte osobne do podateľne
Mestského úradu, Kancelária prvého kontaktu na prízemí.
Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom
termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka pošty).
Uzávierka pre doručenie prihlášok: 26.1.2009 do 12,00 h
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Podané a schválené projekty za rok 2008
V roku 2008 mesto Levice spracovalo 17 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, verejné osvetlenie, školská a cestná infraštruktúra, sociálna oblasť, šport,
zdravý životný štýl, doprava, zeleň a iné.
Medzi úspešné projekty, ktorými mesto získalo 97 122 309,14 Sk patria nasledovné projekty:

ázov projektu

Program

Schválená suma

Spolufinancovanie

Broadband škola – rekonštrukcia a Regionálny operačný program,
Infraštruktúra vzdelávania
modernizácia ZŠ A. Kmeťa

32 726 796,05 Sk
(1 086 330,61€)

1 636 339,80 Sk
(54 316,53€)

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Pri Podlužianke

Regionálny operačný program,
Infraštruktúra vzdelávania

37 399 277,09 Sk
(1 241 428,57€)

Mestská športová olympiáda

Nitriansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia Mochovskej ulice

Úrad vlády SR

Bezpečná školská zóna

Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR

Moderný pracovník verejnej
správy

Sociálna implementačná agentúra

Niektoré projekty sú v procese posudzovania (napr. Nízkoprahové
centrum, Oáza hier, Štafetový beh o putovný pohár primátora), výsledok bude známy v priebehu roka 2009.
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 2009 mesto Levice pripravuje projekty týkajúce sa
rekonštrukcie námestia, synagógy, výstavby teplárne s použitím

1 968 383,00 Sk
(65 338,35€)

10 000,00 Sk
(331,94€)

_

20 000 000,00 Sk
(663 878,38€)

_

359 055,00 Sk
(11 918,44€)

39 896,00 Sk
(1 324,30€)

6 627 181,00 Sk
(219 982,11€)

348 799,00 Sk
(11 578,01€)

obnoviteľných zdrojov energie, rekonštrukcie školskej infraštruktúry a
mnoho projektov menšieho charakteru.
Dúfame, že rok 2009 bude pre mesto Levice úspešný a spoločne
dosiahneme ciele deklarované v Pláne hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Levice.
Ing. Andrea Bellušová
Projektový manažér MsÚ

Dve ocenenia za jeden mesiac
Dve ocenenia za jeden mesiac získalo
Mesto Levice za svoju činnosť v oblasti informatizácii samosprávy. Ocenenia si prezvali
zamestnanci mestského úradu v Ostrave a v
Bratislave. Ale poďme pekne po poriadku...!
Ostrava, 5. november 2008 - Dňa 5. novembra 2008 sa konala v Ostrave výročná konferencia s témou „Praktické skúsenosti a ekonomické prínosy využívania e-technológií v
nákupných procesoch“, na ktorej bola Mestu
Levice odovzdaná hlavná cena za používanie
elektronických aukcií. Cenu prevzala pani
Ing. Božena Krajčovicová, vedúca oddelenia
vnútornej prevádzky na Mestskom úrade v
Leviciach, ktorej pri práci v oblasti verejného
obstarávania pomocou elektronických aukcií
pomáha pani Miloslava Szillerová, zamestnankyňa OVP na mestskom úrade. Cenu

odovzdali Ing. Emília Sičáková – Beblavá,
PhD. prezidentka Transparency International
Slovensko, Ing. Jiří Vačkář, námestník ministra pre miestny rozvoj Českej republiky a
Milan Kaplan, prezident spoločnosti
PROe.biz.

Mesto Levice bolo prvým na Slovensku, čo
začalo požívať elektronické aukcie v procese
verejného obstarávania. Bolo to v roku 2005
a od tej doby bolo vykonaných 41 e-aukcií.
Až v roku 2006 bolo v zákone č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov zakotvené používanie elektronických aukcií v procese verejného
obstarávania. Taktiež bola v smernici primátora mesta Levice č. 20 o verejnom obstarávaní zakotvená povinnosť používať elektronické aukcie pri verejnom
Novinky z levickej radnice - občasník, Adresa redakcie: Mestský obstarávaní na dodanie
tovaru, poskytnutie služieb
úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 934 01 Levice, e-mail: pr@levice.sk,
a uskutočnenie stavebných
tel.: 036/6350 211, Vydavateľ: Mesto Levice, Šéfredaktorka: Ing. prác. Úspory sa v priemere
Adriana Benčoková, redakčná rada: Mgr. Beáta Vrábelová, Mgr. pohybujú okolo 9 %, avšak
Martina Gašparová, PhDr. Roman Salinka, Ing. Roman Takács, p. pri niektorých aukciách sa
Eliška Kanásová.
ušetrilo až 40 % z
Grafická úprava, tlač a distribúcia: IPA s.r.o. Levice. Náklad: 15 000 finančných prostriedkov.
Výhody e-aukcie spočívaks. Uzávierka: 16. 1. 2009 Registrácia: EV 1479/08

jú hlavne v už spomínanej úspore financií a
taktiež vo veľkej transparentnosti procesu
verejného obstarávania.
Bratislava, 18. november 2008 - GIS portál
informačného systému samosprávy MsÚ
Levice získal tretiu cenu v silnej
celoslovenskej kon-kurencii v rámci 1. ročníka súťaže Geoapli-kácia roka v Slovenskej
republike, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) v spolupráci s
kongresom ITAPA, mediálnymi partnermi
portálom Geoinfor-matika.sk a časopisom
Geobusiness.
Cena bola odovzdaná Ing. Lubošovi
Ternovszkému, vedúcemu referátu informatiky OVP, na Medzinárodnom kongrese
ITAPA (Information Technologies And Public
Administration) s ústrednou témou: Rozlúčka
s tradíciami (Breaking with Traditions).
Vrcholné stretnutie profesionálov a záujemcov o oblasti informačnej spoločnosti,
eGovernmentu a znalostnej ekonomiky sa
uskutočnilo v dňoch 18.11. a 19.11.2008 v
Bratislave.
Za obe ocenenia srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie pracovné úspechy!
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Kultúrno-spoločenské akcie
v roku 2009
JAUÁR
ovoročný koncert - Close Harmony Friends
4.1.2009 o 16,00 h v Evanjelickom kostole a.v. Levice
FEBRUÁR
Javisko je naše - prehliadka najlepších programov zo stužkových
slávností SŠ, 4.2.2009 o 18,00 h v DK Družba - divadelná sála
Karneval detí na ľade, 8.2.2009 o 14,00 h na zimnom štadióne
v Leviciach
MAREC
Dni jari - náučné pásmo pre deti
18.3.2009 o 10,00 h v DK Družba - divadelná sála
Levické poľovnícke dni - výstava s poľovníckou tematikou
26.3. - 5.4.2009 od 9,00 v DK Družba - estrádna sála
APRÍL
Levické divadelné dni - prehliadka divadelných súborov s medzinárodnou účasťou, 20.-24.4.2009 v DK Družba - divadelná sála
Hviezdička - prehliadka detských programov materských škôl
28.4.2009 o 9,30 v DK Družba - divadelná sála
MÁJ
Perlová parta - súťaž v speve ľudových piesní
6.5.2009 o 18,00 h v DK Družba Levice - divadelná sála
etradičný levický jarmok, 22. - 25.5.2009 - areál jarmoku
JÚ
Deň detí, 1.6.2009 od 9,00 h
v areáli futbalového štadióna Levice
Levické hradné slávnosti
13.6.2009 od 13,00 h v areáli hradného nádvoria a podhradia
Rozlúčka so školou, 23.6.2009 o 10,00 v areáli Levického hradu
JÚL
World and etno fest Levice - festival etno hudby
4.7.2009 o 16,00 v areáli hradného nádvoria
Country fest Levice - festival country hudby
11.7.2009 o 16,00 h v areáli amfiteátra v Leviciach
Promenádne koncerty, júl-august o 18,00 h v Parku M.R.Štefánika
v Leviciach
AUGUST
Promenádne koncerty, júl-august 2009 o 18,00 h v Parku M.R.Štefánika v Leviciach
Športová súťaž na Margite-Ilone
18.8.2009 o 13,00 h na kúpalisku Margita-Ilona
Rybací piknik - súťaž vo varení a pečení jedál z rýb s medzinárodnou účasťou, 22.8.2009 o 14,00 h v areáli hradného parku
SEPTEMBER
Celoslovenská prehliadka speváckych skupín seniorov
21.9.2009 o 16,00 h v DK Družba
OKTÓBER
Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana
2.10.2009 o 14,00 h v areáli Parku M.R.Štefánika v Leviciach
Pohár primátora mesta Levice - medzinárodná súťaž v spoločenských tancoch, 4.10.2009 od 10,00 h v športovej hale v Leviciach
Levický jarmok, 16.-18.10.2009 v areáli levického jarmoku
OVEMBER
Jazz and blues fest, 6.-7.11.2009 o 18,00 h v DK Družba
Prehliadka tvorivosti detí, 10.11.2009 o 9,30 h v DK Družba divadelná sála
Levicko má talent - súťaž v rôznych žánroch ZUČ
26.11.2009 o 18,00 h vDK Družba - divadelná sála
DECEMBER
Slávnosti mladého vína, 3.12.2009 v DK Družba
Mikuláš v meste Levice - spojený s vianočnými trhmi
5.12.2009 o 16,00 h na Nám. hrdinov v Leviciach
Benefičný koncert, 10.12.2009 o 16,00 h v DK Družba - divad.sála
Jazz and blues winter party, 12.12.2009 v Dk Družba - estrádna sála
Vinšujeme Vám ... - vianočné pásmo
16.12.2009 o 10,00 h v Dk Družba - divadelná sála
Silvester, 31.12.2009 na Nám. hrdinov v Leviciach
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PROGRAM KINA JUNIOR NA FEBRUÁR 2009
1. 2. 2009 15.30 hod., IKO A CESTA KU HVIEZDAM
Fin., Dánsko, Nem., Írsko, Animovaný rod., MP., SD 75 min., Continental
film , Premiéra, Vstupné: 2,15 € ( 65,- Sk)
1. 2. 2009 18.30 hod , PAVUČIA LŽÍ, USA. Akčný thriller, MP od
15 r., ST, 128 min., Continental film, Vstupné: 2,15 € (65,- Sk)
3. a 4. 2. 2009 18.30 hod., VIAOCE A ŠTVRTÚ, USA, SRN,
Komédia, MP od 12 r., ST, 82 min., Continental film, Premiéra
Vstupné:2,15 € (65,- Sk)
5. 2. 2009 19.00 hod., KAČACIA SEZÓA, Mexiko, Filmový klub
Otáznik, Réžia: Fernando Eimbcke
6., 7. a 8. 2. 2009 15.30 hod., MADAGASKAR 2, USA.
Animovaná komédia, MP., SD, 100 min., Tatrafim, Premiéra, Vstupné:
2,30 € (70,- Sk)
6. 2. 2009 18.30 hod., KRÁĽOVÁ PRIAZEŇ, USA . Historická
dráma, MP od 15r., ČT, 115 min., Palace Pictures, Premiéra, Vstupné:
2,20 € ( 66,- Sk )
7. a 8. 2. 2009 18.30 hod., AUSTRÁLIA, USA. Romantická dráma, MP
od 12r., ST, 170 min., Tatrafilm, Premiéra, Vstupné: 2,30€ (70,- Sk)
10. a 11. 2. 2009 18.30 hod., ČESŤ A SLÁVA, USA. Kriminálna
dráma, MP od 15 r., ST, 133 min., Continental film, Premiéra, Vstupné:
2,15 € (65,- Sk)
12. 2. 2009 19.00 hod., POSLEDÁ MARIGOTKA, SR, Filmový
klub Otáznik, Film o citoch, láske a skutočných hodnotách... 13. 2. 2009
18.30 hod. DEŇ, KEĎ SA ZASTAVILA ZEM,USA.
Sci-fi, MP od 12 r., ST, 100 min., Tatrafilm, Premiéra, Vstupné: 2,00 € (60,-Sk)
14. a 15. 2. 2009 15.30 hod., LOVECKÁ SEZÓA 2, USA. Animovaná komédia , ČD, 76 min., Tatrafilm, Premiéra, Vstupné: 2,30 € (70,- Sk),
14. a 15. 2. 2009 18.30 hod., ZAKÁZAÉ KRÁĽOVSTVO
USA, Čína, Akčná komédia, MP od 12 r. , ČT, 113 min., Palace Pictures
, Premiéra, Vstupné: 2,20 € (66,- Sk),
17. a 18. 2. 2009 18.30 hod., ZRKADLÁ, USA, Rumunsko. Horor, MP
od 15 r., ČT, 111 min., Tatrafilm , Premiéra, Vstupné:, 2,00 € (60,- Sk)
19. 2. 2009 19.00 hod., HAK A MIKE, Kanada/USA, Filmový klub
Otáznik, Réžia: Matthiew Klinck
20. 2. 2009 18.30 hod., YES MA, USA. Komédia , MP od 12r., ST,
104 min., Continental film, Premiéra, Vstupné:2,15 € (65,- Sk)
21. a 22. 2. 2009 15.30 hod., HAPPY FEET, USA. Animovaný rodinný , MP od12 r ., ČD,108 min., Continental film, Vstupné: 1,66 € (50,- Sk),
21. a 22. 2. 2009 18.30 hod., DOKÁŽ TO ! USA. Hudobno - tanečný.,
MP od 12 r., ČT, 90 min., Palace Pictures , Premiéra, Vstupné: 2,20 € (66,- Sk)
24. a 25. 2. 2009 18.30 hod., DISASTER MOVIE,USA. Komédia., MP
od 12 r., ČT, 90 min., Continentál film , Premiéra, Vstupné: 2,15 € (65,- Sk)
26. 2. 2009 19.00 hod., UMIERAJÚCE ZVIERA, USA Filmový klub
Otáznik, Réžia: Isabel Coixet
27. a 28. 2. 2009 18.30 hod., SEX DRIVE, USA. Komédia, MP od 15
r., ČT, 109 min., SPI International , Premiéra, Vstupné: 2,20 € (66,- Sk)
28. 2. 2009 15.30 hod., HIGH SCHOOL MUSICAL 3: POS-LEDÝ
ROK, USA. Muzikál., MP od 7 r. , SD, 112 min., SATURN, Premiéra,
Vstupné: 2,00 € (60,- Sk)
PRIPRAVUJEME:
- SÚMRAK, CESTA NA MESIAC ( 3D ROZPRÁVKA), SAW V.,
TANGO S KOMÁRMI
PROGRAM PODUJATÍ MsKS LEVICE NA FEBRUÁR 2009

3. – 20. 2. 2009 Výstavná sieň CK JUNIOR, LEVICKÝ ŠPORT VO
FOTOGRAFII, Autor – Ing. Ladislav Kuštek, Denne 10.00 – 16.00
Vstup voľný
4. 2. 2009 DK DRUŽBA o 18.00 hod, J A V I S K O JE  A Š E
Zábavno – súťažný program pre stredné školy, Vstupné : 1,00 € ( 30,- Sk)
8. 2. 2009 Zimný štadión v Leviciach od 14.00 hod, KAREVAL DETÍ
A ĽADE, Účinkujú: ZUŠ Levice, II. ZŠ Levice a tanečné divadlo
URÁNIA, Ponuka zapožičania kostýmov v DK Družba alebo priamo na
zimnom štadióne. ( Doporučuje sa účasť v maskách a na korčuliach)
Vstup: voľný
11. 2. 2009 ZŠ A. Kmeťa o 10. 30 hod, VALETÍSKE POZDRAVEKY, Kurz zhotovovania ručne zdobených pozdravov
13. 2. 2009 DK DRUŽBA o 19.00 hod, Radošinské naivné divadlo
uvádza hru: „IEKTO TO RÁD SLOVESKÉ“
Vstupné: 10,00 € ( 301,26- Sk)
23. 2. 2009 DK DRUŽBA o 19.00 hod, Divadlo APOLLO z Bratislavy
uvádza hru „HORÚCA LIKA“, Vstupné: 10 € (301,26,- Sk)
27. 2. 2009 DK DRUŽBA o 18.00 hod “OSTROV V
EBEZPEČESTVE“, Premiéra divadelného súboru Divadielko za
korunu podľa románu Gerarda Durrela, Napísala Erika Píšiová.
Vstupné: 2,00 € (60,25 ,- Sk)
PRIPRAVUJEME A MESIAC MAREC
- DIVA Bratislava ( divadelné predstavenie ), CIGÁNSKI DIABLI
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SPOLOČNE KU KRÁSNEMU MESTU
Dňa 5.12.2008 sa v sobášnej sieni MsÚ uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien víťazom súťaže Najkrajší balkón, okno a
predzáhradka v meste a v mestských častiach. Vecné ceny v podobe
hodnotnej knižnej publikácie, platobnej poukážky v hodnote 33,19 €,
ročnej pernamentky na kultúrne podujatia organizované MsKS pre 1
osobu, ročnej pernamentky do kina Junior pre 1 osobu, kvetu orchidey
a pamätného listu podpísaného primátorom mesta odovzdávali víťazom Ing. Štefan Mišák, primátor mesta, Ing. Marián Sokol, prednosta
MsÚ a JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca Oddelenia služieb
občanom a organizáciám MsÚ.

3. MUDr. Rybnikárová Eva, Východná ul. č. 28, Levice
4. Helena Chlpačová, Ul. T. Vansovej č. 8, Levice
5. Jakubíková Anikó, Saratovská ul. č. 1, Levice

V KATEGÓRII „AJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA PRED RODIÝM DOMOM“ SA UMIESTILI:
1. Mgr. Ľudmila Kušnírová, Malý Kiar č. 83
2. Horniaková Irena, Muškátová ul. č. 6, Levice
3. Markušová Jaroslava, Ul. kpt. J. Nálepku č. 134, Levice
4. Kozmová Anna, Kalinčiakovo č. 227
5. Tibor Vrábel, Ul. partizánov č. 5, Levice

Mesto Levice prostredníctvom tejto súťaže už siedmy rok vyzýva
všetkých obyvateľov k úprave a skrášleniu svojho najbližšieho okolia.
Myšlienkou súťaže je svojpomocné vytvorenie vzhľadného a čistého
mesta plného kvetov a zelene, ktoré by na všetkých okoloidúcich
pôsobilo príjemným a oddychovým dojmom. Mesto oplývajúce rozmanitými farbami a vôňami prírody nemusí byť pri troche snahy len
nereálnym snom. Dôkazom toho boli i nádherne zakvitnuté okná,
balkóny a predzáhradky všetkých účastníkov súťaže. A komu sme v
roku 2008 blahoželali k postu jedného z 20-tich rovnocenných víťazov?
V KATEGÓRII „AJKRAJŠÍ BALKÓ“ SA UMIESTILI:
1. Irena Donovalová, Tekovská ul. č. 1, Levice
2. Juliana Adamková, Ul. Z. Nejedlého č. 51, Levice
3. Ing. Marčeková Lívia, Komenského ul. č. 39, Levice
4. Miroslava Marková, Mochovská ul. č. 20, Levice
5. Ing. Viera Sopkovčíková, Nám. E. M. Šoltésovej č. 2, 934 01 Levice

V KATEGÓRII „AJKRAJŠIE OKO“ SA UMIESTILI:
1. Tibor Lehocký, Ul. M. Kukučína č. 44, Levice
2. Mgr. Kuriačková Mária, Ul. slobody č. 1, Levice

V KATEGÓRII „AJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA PRI
BYTOVOM DOME“ SA UMIESTILI:
1. Konečná Štefánia, Perecká ul. č. 36, Levice
2. Bc. Petríková Lívia, Palárikova ul. č. 4, Levice
3. Katarína Sabová, Agáta Rendeková, Pokoracká Helena, Gabriela
Frajková, Saratovská ul. č. 79, Levice
4. Ing. Kuntová Nadežda, Luknišová Iveta, Saratovská ul. č. 35,
Levice
5. Töröková Mária, Mgr. Géciová Etela, Ul. kpt. J. Nálepku č. 24,
Levice

Veríme, že zo skrášlených balkónov, okien či predzáhradiek mali
radosť nielen ocenení víťazi, ale všetci obyvatelia mesta, ktorých
dokáže potešiť krása prírody. Ďakujeme každému, kto svojou snahou
a osobným prístupom k vlastnému okoliu prispel k príjemnému dojmu
z nášho mesta. No a ak by ste chceli patriť k budúcoročným víťazom
i Vy, neváhajte a zapojte sa pri vyhlásení súťaže v r. 2009. Tešíme sa
na Vás!
Mgr. Erika Macáková,
koordinátor projektu Zdravé mesto Levice

