Občasník mesta Levice

č. 2, ročník VII, marec 2009, nepredajné

„PRISPEJTE SVOJIMI HISTORICKÝMI FOTOGRAFIAMI A
MATERIÁLMI DO MONOGRAFIE MESTA LEVICE“
etikety i pečiatky levických podnikov a živnostníkov, levické
noviny, staré vysvedčenia z levických škôl, členské preukazy,
diplomy, vyznamenania či iné.
Materiály, ktoré chcete poskytnúť pre monografiu mesta
Levice, doneste do budovy Štátneho archívu v Leviciach,
Vojenská ulica č.1, do konca októbra 2009. Vami zapožičané
obrazové materiály naskenujeme, aby sa mohli dostať do
pripravovanej knihy a originály Vám vrátime naspäť.
Veríme, že Vás naša výzva oslovila a prispejete aj Vy ku kvalitnej knihe o Leviciach.
Ďakujeme vopred za každý príspevok.
Vedenie mesta Levice a kolektív autorov

Vážení spoluobčania, obyvatelia Levíc a okolia
nášho okresného mesta!
Súčasné vedenie mesta Levice rozhodlo, že podporí vznik a
vydanie vlastivednej monografie mesta aj s jeho mestskými
časťami. Knihy, v ktorej nájdete údaje o prírodných pomeroch
mesta a jeho okolia, o jeho histórii od najstarších čias
doložených archeologickými nálezmi až po súčasnosť, o živote
jeho obyvateľov. Do rúk Levičanov a všetkých záujemcov o uvedenú publikáciu by sa táto kniha mala dostať na jeseň roku
2010.
Kolektív autorov monografie Levíc sa preto obracia na Vás
s výzvou o pomoc pri tvorbe obrazovej prílohy knihy o
Leviciach.
Veľká časť obrazového materiálu bude pochádzať z fondov a
zbierok Štátneho archívu v Leviciach a Tekovského múzea v
Leviciach. Chceli by sme však, aby sa v monografii nášho
mesta objavili tiež nové, zatiaľ neznáme dokumenty a snímky.
Isto sa mnohé z nich nachádzajú v rodinných albumoch a
súkromných archívoch Levičanov.
Môžu to byť staršie rodinné fotografie, snímky z krstín, konfirmácií, birmoviek či prvého svätého prijímania, svadobné
fotografie, pohreby významných osobností, fotografie školských
kolektívov, tabiel maturitných tried, tanečných zábav, osláv
1.mája a rôznych sviatkov. Cenné sú zábery už neexistujúcich
častí Levíc, ktoré sa nenachádzajú v knihe Levice na starých
pohľadniciach. Zaujímavé a hodnotné sú tiež amatérsky zhotovené momentky z bežného každodenného života rodiny alebo
v pracovnom kolektíve. Monografia bude mapovať život v
meste až do roku 2007, takže nás budú zaujímať aj mnohokrát
podceňované materiály z obdobia socializmu: rôzne brigády,
mimoriadne pracovné zmeny a akcie „Z“. Budeme radi, ak
nám poskytnete i písomné materiály a tlač: rôzne zmluvy,
pozvánky, oznámenia, plagáty, firemné reklamné papiere,

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje vedenie
mesta Levice, kolektív zamestnancov mesta a redakčná rada
oviniek z levickej radnice.

POZVÁNKA
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Mesto Levice v
rámci projektu Zdravé mesto a Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Leviciach pozývajú všetkých záujemcov na bezplatné meranie rizikových faktorov, ktoré sa
uskutoční 7. apríla 2009 v čase od 8,00 do 11,00 h
v sobášnej sieni na MsÚ v Leviciach.
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leviciach
Dňa 26.2.2009 sa konalo 14.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach
(MsZ), ktoré bolo prvým zasadnutím v roku
2009.
Po úvodnom otvorení rokovania primátorom mesta Ing. Štefanom Mišákom a procedurálnych bodoch programu poslanci pristúpili k prerokovávaniu jednotlivých bodov
programu.
Z dôvodu legislatívnych zmien bol
schválený Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta
Levice č. 83 o postupe pri poskytovaní
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a Návrh VZN mesta Levice č. 99 o
poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú
opatrovateľskú službu na území mesta Levice
a v mestských častiach. Poslanci neodsúhlasili žiadosť p. Ing. Vladimíra Hagaru o
zaradenie Školského klubu detí, Saratovská
ul. 85, Levice ako súčasti Súkromnej základnej školy T. Smaragd, Saratovská ul. 85,
Levice do siete škôl a školských zariadení MŠ
SR
V ďalších bodoch rokovania poslanci
zobrali na vedomie Správu o činnosti
Mestskej polície Levice za II. polrok 2008,
Správu o činnosti detských jaslí za rok 2008,

Správu o stave a plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi v meste Levice za rok
2008, Správu o výsledku verejného obstarávania nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek za mesto Levice za rok 2008
a Odpočet činnosti projektového manažéra za
obdobie január - december 2008.
Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie križovatky Ludánska cesta – Ul. Kpt. Nálepku
poslanci prerokovali žiadosť Nitrianskeho
samosprávneho kraja o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod "Okružnú križovatku v Leviciach na ceste III/5101 v km
53,040“ a odporučili ďalej rokovať o majetko-právnom vysporiadaní pozemku parc. č.
154/2 so spoločnosťou VÚEZ, a.s., Levice.
V ďalšej časti rokovania poslanci zobrali na
vedomie údaje spoločnosti FORTUNAE,
s.r.o. Levice ku kalkulácii ceny tepla pre rok
2009, Správu o kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra za rok 2008, Informatívnu správu o činnosti MsÚ, MsZ, MsR a
komisií MsZ v meste Levice za rok 2008,
Informatívnu správu o plnení Harmonogramu
úloh pri zavedení eura v meste Levice a
Informatívnu správu o dopade celosvetovej
finančnej krízy na zamestnanosť obyvateľov
mesta Levice. Schválili nadviazanie
spolupráce medzi mestom Levice a mestom

Érd (Maďarská republika) a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
Operačného programu Konku-rencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia, Dopravná ul, Ul. Ľ. Štúra“, ktorý
je realizovaný mestom Levice.
Záverom rokovania schválili odvolanie p.
Csabu Tolnaia z funkcie člena komisie MsZ
na ochranu verejného poriadku na základe
jeho žiadosti a zvolili PaedDr. Štefana
Kalocsaya za člena komisie MsZ na ochranu
verejného poriadku s účinnosťou od 1. 3.
2009.
Na zasadnutie MsZ prijal pozvanie aj nový
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Leviciach Ing. Róbert Reis, ktorý informoval prítomných o súčasnej situácii v levickej nemocnici, o riešení medializovanej problematiky
interného oddelenia nemocnice a lekárne
PANAX.
Posledným bodom rokovania bola diskusia,
kde poslanci vzniesli svoje pripomienky.
Na záver p. primátor poďakoval prítomným poslancom za účasť. Najbližšie riadne
zasadnutie MsZ sa bude konať 30.4.2009.
Ing. Adriana Benčoková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Kancelária prvého kontaktu slávi 5 rokov
Pred piatimi rokmi dňa 8.3.2004 sa konalo
slávnostné otvorenie Kancelárie prvého kontaktu (KPK) MsÚ Levice. Vedenie mesta sa
podľa vzoru a skúseností iných miest na
Slovensku rozhodlo zriadiť modernú kanceláriu s cieľom uľahčiť a urýchliť občanom
vybavovanie na úrade.
Získať tu môžete akékoľvek úradné tlačivo
mestského úradu Levice, môžete podať
písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností, ale aj akýkoľvek námet, pripomienku,
podnet, pochvalu či kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou. Samozrejmosťou je
možnosť nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov mesta
Levice, vybaviť potvrdenia na príspevok v
hmotnej núdzi, vybaviť rybársky lístok alebo
požiadať o dodanie smetnej nádoby. K činnostiam KPK od roku 2006 pribudlo aj
osvedčovanie podpisov a listín, ktoré dovtedy
vykonával matričný úrad. Súčasťou služieb
kancelárie je aj predaj jednorazových parkovacích kariet a propagačného materiálu

o meste. Pre lepší prístup všetkých občanov
má KPK samozrejme bezbariérový vstup.
Z dôvodu záujmu občanov, ktorí nemajú
možnosť prísť počas bežných stránkových
hodín, boli predĺžené stránkové hodiny v piatok až do 17,00 h (spolu s referátom daní a
poplatkov a pokladňou).
a skúsenosti s činnosťou kancelárie
prvého kontaktu za prvých 5 rokov sme sa
opýtali vedúcej KPK p. Kataríny Gyalókayovej:
• Uvítali občania vytvorenie KPK?
Určite. Hlavnou myšlienkou zriadenia
kancelárie prvého kontaktu bolo vybaviť
klienta čo najrýchlejšie a pokiaľ možno na
jednom mieste. Myslím si, že toto poslanie
pracovisko splnilo a ďalej napĺňa. Činnosť
kancelárie prvého kontaktu sa postupom času
dopĺňala o ďalšie služby, napr. preberáme
poštu od školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vydávame im
určené zásielky z mestského úradu.

• Koľko občanov využije služby KPK
denne/ročne?
Kanceláriu prvého kontaktu navštívilo v
roku 2008 podľa štatistického prehľadu
22560 klientov, napr. v mesiaci január 2009
využilo služby KPK 1774 občanov, z toho
najviac sme ich vybavili pri osvedčovaní
podpisov a listín 663, ďalej 372 občanom sme
potvrdili žiadosti o príspevok hmotnej núdzi
alebo príspevok na bývanie.
• Aké služby KPK občania najviac využívajú?
Občania najviac využívajú na tomto pracovisku funkciu podateľne, kde osobne môžu
podať rôzne podania adresované mestskému
úradu, v prípade potreby zaplatiť v hotovosti
správny poplatok, pomerne často sa využívajú aj služby osvedčovacieho pracoviska, ale v
mnohých prípadoch občan navštívi pracovisko aj za účelom získania informácie o
meste a jeho inštitúciách.
Ing. Adriana Benčoková
MsÚ Levice

Z kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Levice
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil hlavný kontrolór mesta
správu o kontrolnej činnosti za rok 2008.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánmi kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Levice. Útvar hlavného
kontrolóra (ďalej len „ÚHK“) v priebehu roka
vykonával kontrolnú činnosť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“).
V nadväznosti na plány kontrolnej činnosti
a prijaté uznesenia MsZ, ako aj v súlade so
zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so
Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy v Meste Levice
bola kontrolná činnosť ÚHK zameraná na:

- výkon kontrolnej činnosti
- výkon iných odborných činnosti, najmä
spracovanie odborných stanovísk v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

dení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania
interných predpisov mesta a kontrola plnenia
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Výkon kontrolnej činnosti
V zmysle príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
vykonáva ÚHK kontrolnú činnosť, ktorou sa
rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto
užíva podľa osobitných predpisov, kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií
mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane naria-

Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:
- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto
majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu
obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci
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podľa osobitného predpisu v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
Na základe Plánov kontrolnej činnosti bolo
vykonaných 18 kontrolných akcií z toho 11
kontrol bolo ukončených záznamom (bez
kontrolných zistení) v súlade s ustanovením §
21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V súlade s ustanovením § 16 zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bolo 7 kontrol ukončených správou ( kontrolné zistenia ).
Nad rámec plánu kontrolnej činnosti
vykonal ÚHK na základe uznesením MsZ
dve kontroly, ktoré boli zamerané na kontrolu bežných výdavkov rozpočtu mesta a to
transfer na náhradu preukázanej straty za
výkony poskytnuté na základe zmluvy zo
dňa 17.1.2008 za rok 2008 ( SAD Nové
Zámky ) a kontrola prevodu majetku III. ZŠ
na nástupnícke subjekty v zmysle diskusného
príspevku poslanca MsZ pána Ing. Igora
Vargu.
Uvedené kontroly boli ukončené záznamom ( bez kontrolných zistení ) v súlade s
ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe kontroly dodržiavania zmluvy o
výkone vo verejnom záujme na zabezpečenie
pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na
území mesta Levice v roku 2008 bolo zrušené
uznesenie MsZ, ktoré bolo v rozpore s
ustanoveniami citovanej zmluvy.
Štruktúra uskutočnených následných
finančných kontrol (ďalej len „kontrola“)
bola nasledovná:
- 3 kontroly v rozpočtových organizáciách
- školách s právnou subjektivitou, z týchto
kontrol boli 2 kontroly ukončené záznamom
a 1 kontrola správou,
- 2 kontroly v príspevkových organizáciách, z týchto kontrol bola 1 kontrola
ukončená záznamom a 1 kontrola správou,
- 14 kontrol na mestskom úrade, z týchto
kontrol bola 9 ukončených záznamom a 5
kontrol bolo ukončených správou,
- 1 kontrola v subjekte, ktorému bol
poskytnutý transfer, táto bola ukončená
záznamom.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na
dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákona č.
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, zákona č. 582//2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných
orgánov a všeobecne záväzné nariadenia
mesta.
Kontrolné akcie podľa subjektov kontroly
a predmetov kontroly:
• príspevkové organizácie zriadené mestom
Mestské kultúrne stredisko, Správa športových zariadení bežný transfer príspevkovej
organizácii čerpanej za rok 2007,
• mestský úrad
kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni MsÚ v zmysle §
29, ods. 3, zákona č. 431/2002 Z. z. o
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účtovníctve, transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám položka 642002,
ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby
Odd. 10.2.0.1 zariadenia sociálnych služieb staroba ( 800 tis. Sk ),kontrola príjmovej
časti rozpočtu z predaja majetku mesta za I.
polrok 2007,kontrola kapitálových výdavkov
rozpočtu mesta Odd. 04.4.3 Výstavba položka 717001 realizácia nových stavieb, realizácia urnového hája I. etapa ( 4 985 tis. Sk),
kontrola výdavkovej časti rozpočtu mesta v
roku 2007 na Dopravné 634 001 Palivá na
dopravné účely ( pohonné hmoty ), prevádzka
motorových vozidiel (rozpočet 571 tis. Sk.),
kontrola bežných výdavkov rozpočtu mesta
Odd. 01.1.1 Výdavky verejnej správy 631
Cestovné náhrady za rok 2007 ( rozpočet 410
tis,. Sk ), kontrola bežných výdavkov rozpočtu mesta Odd. 01.1.1 Výdavky verejnej
správy 633 016 reprezentačné výdavky za
rok 2007 ( rozpočet 745 tis. Sk ), kontrola
tvorby a použitia sociálneho fondu za rok
2007 ( Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde ), kontrola uplatňovania ustanovení § 9
a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite na MsÚ Levice,
finančné operácie: výdavky pokladne za rok
2007 výberovým spôsobombbankové operácie za rok 2007 výberový spôsobom, kontrola plnenia uznesení MsZ, kontrolu dodržiavania zákona č. 152/1998 o sťažnostiach v podmienkach mesta Levice,
• SAD ové Zámky
dodržiavanie zmluvy o výkone vo verejnom
záujme na zabezpečenie pravidelnej mestskej
autobusovej dopravy na území mesta Levice
na rok 2008 a účelom kontroly bolo zistiť
súlad s príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení, zákona č.
8/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 151/2003
Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z
poskytovania výkonov vo verejnom záujme v
pravidelnej autobusovej doprave so stavom
čerpania transferu a náhradu preukázanej
straty v zmysle § 30 písm. d) zákona NR SR
č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov,
• Základné školy ktoré nakladajú s
majetkom mesta a sú samostatné právne
subjekty
kontrola kapitálových výdavkov rozpočtu
mesta Odd. 08.1.0 Rekreačné a športové
služby položka 717003 prístavby, nadstavby,
stavebné úpravy futbalového ihriska IV. ZŠ.
( 1 200 tis. Sk ), kontrolu hospodárenia s
rozpočtovými prostriedkami a nakladanie s
majetkom mesta Levice za rok 2007 na V.
ZŠ, kontrolu prevodu majetku III. ZŠ na nástupnícke subjekty.
Kontrolované subjekty predložili na základe záverov z vykonaných kontrol útvaru
hlavného kontrolóra 20 opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku .
Kontrola plnenia prijatých opatrení z
následných finančných kontrol za rok 2008
bude predmetom kontrolnej činnosti útvaru
hlavného kontrolóra v I. polroku 2009 a nie
je súčasťou tejto správy.
Kontrolné zistenia možno podľa predmetu
porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných riadiacich aktov
rozdeliť do nasledovných oblastí:
• nesprávna aplikácia zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní, a následne použitie
nesprávnych metód verejného obstarávania v
prípade MsKS Levice,
• porušenie interných predpisov o limitoch
pokladničných hotovostí na MsKS,

• porušenie zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v z.n.p. v oblasti uzatvárania dohôd o hmotnej zodpovednosti MsKS,
• porušenie ustanovení § 31 ods. 1 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Jednotného poriadku obehu
účtovných dokladov – mestský úrad,
• nedohodnutie cien v objednávke a tým
neplatnosť objednávky ( zmluvy ) § 588 až
595 Občianskeho zákonníka – V. ZŠ,
• porušenie ustanovení § 29 a § 30 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve, inventarizácia V. ZŠ,
• v rozpore s § 7 ods. 1 a 8 zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, vyplatené
cestovné náhrady – mestský úrad,
• v rozpore s § 31 ods. 1 písm. b zákona č.
283/2002 o cestovných náhradách, vyplatené
cestovné náhrady – mestský úrad,
• evidencia sťažností nepresná aplikácia § 10
ods. 1 písm. a až h zákona č. 152/1998 Z. z.
o sťažnostiach – mestský úrad,
• šetrenie anonymných sťažností – mestský
úrad.
Výkon iných odborných činností
Okrem predchádzajúcich kontrolných činností som v hodnotenom období spracoval a
na rokovania MsZ predložil:
1. Stanovisko k záverečnému účtu mesta
Levice za rok 2007
3. Stanovisko k viacročnému rozpočtu na
roky 2009 - 2011
4. Stanovisko k zmene rozpočtu na rok 2008 č. 1
5. Stanovisko k zmene rozpočtu na rok 2008 č. 2
Podrobné informácie môžete získať na
webovej stránke mesta Samospráva - Hlavný
kontrolór.
Ing. Štefan Jurák
hlavný kontrolór mesta
-

OZNÁMENIE
Mestský úrad v Leviciach oznamuje
občanom, že ku dňu 1.4.2009 bude zrušená
telefónna ústredňa Mestského úradu Levice
(spojovateľka č. tel. 6350 211). Občania v
prípade potreby môžu volať priamo referentov na mestskom úrade.
Zároveň oznamujeme, že bezplatná telefónna linka č. 0800 120 646, ktorá bola
zriadená pre občanov mesta za účelom
poskytovania informácií súvisiacich so
zavedením EURA, bola ku dňu 1.3.2009
zrušená.
aďalej bude bezplatná telefónna linka
0800 120 646 slúžiť občanom na podávanie podnetov a návrhov na činnosť
samosprávy.
Telefónny zoznam MsÚ Levice na str. 7

UPOZORNENIE
Mochovská ulica uzatvorená!
Z dôvodu celkovej rekonštrukcie miestnej
komunikácie Mochovskej ulice bude do
30.6.2009 trvať celková uzávierka ulice v
úseku Perecká ul. – Júrska cesta .
Vstup pre zásobovanie ulice bude určovať
dočasné dopravné značenie.
Prosíme o jeho dodržiavanie.
Ing. Marián Sokol
prednosta MsÚ
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PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO PREDSEDU MESTSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE
Mestský parlament mládeže
(MsPM) je poradný orgán primátora mesta zložený zo zástupcov
žiakov základných a študentov
stredných škôl mesta Levice.
Činnosť MsPM koordinuje poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Leviciach Mgr. Martina
Gašparová. Na prvom zasadnutí
mládežníckeho parlamentu v
tomto roku si mladí poslanci
zvolili nového predsedu – Viktora Mráza, študenta Obchodnej akadémie v Leviciach,
ktorého sme sa opýtali na činnosť a plány
MsPM.
• Mohli by ste predstaviť verejnosti
funkciu mládežníckeho parlamentu a
oboznámiť nás s jeho hlavnou činnosťou?
MsPM vznikol najmä vďaka poslankyni
MsZ Martine Gašparovej. Funguje ako
poradný orgán primátora mesta a zastupuje
mladých ľudí v meste. Má 21 členov, ktorí sú
akýmisi delegátmi zo základných a stredných
škôl v meste. Máme tu aj zástupkyňu
mládežníckych organizácií z Informačného
centra mladých.
Jedným z cieľov MsPM je i zvýšenie účasti
mladých ľudí na voľbách, zvýšiť komunikáciu medzi školami, prednášať podnety a problémy mladých ľudí do samosprávy mesta. Ja
považujem za problém i prílišnú nezainteresovanosť mladých vo veciach verejných.
Ale zmeniť to, je cieľ dlhodobý. A vlastne
prostredníctvom delegátov dostávajú školy
najčerstvejšie informácie o dianí v meste, nie
len čo sa mládeže týka. Teda by sa dalo

povedať, že sme medzičlánok
medzi mladými ľuďmi a samosprávou mesta.
• V pláne činnosti na rok 2009
uvádzate rôzne dobrovoľnícke
práce, minulý rok mládežnícki
poslanci vynovili ihrisko na
Vinohradoch. Čo plánujete na
tento rok?
Tento rok bude pre nás trochu
ťažší, pretože zopár mládežníckych poslancov sa intenzívne pripravuje na
maturitu. No napriek tomu sa rozhodli bojovať s krátkosťou času a zúčastňovať sa na
aktivitách MsPM. Po úspešnom projekte na
Vinohradoch plánujeme ďalej pokračovať vo
zveľaďovaní mesta. Napríklad s mestskou
políciou by sme radi spolupracovali pri
odstraňovaní nežiaducich grafitov a pri
odchyte túlavých psov a mačiek. Sme si
vedomí toho, že to nie je ľahká úloha, ale zase
ani nesplniteľná. Trochu nás mrzí prístup
mládeže, pretože pár týždňov po obnove
ihriska už bolo počmárané a čmáranice stále
pribúdajú.
Radi by sme boli nápomocní pri rušení
nelegálnych skládok odpadu, kde by našim
hlavným partnerom bolo mesto Levice, ktoré
prisľúbilo, že sa postará o technické záležitosti.
• Veľa sa MsPM venuje propagácii a šíreniu informácií medzi mládežou. Aké sú
témy, ktorým sa venujete pri osvetovej činnosti? Venujete sa aj prevencii pred
návykovými látkami alebo ochrane životného prostredia?

Áno a nielen to. Uskutočnili sme projekt s
Nadáciou LEAF. Organizovali sme rôzne
stretnutia a školenia, ktoré mohol navštíviť
každý, kto mal záujem. Tieto stretnutia sa
týkali hlavne tolerancie medzi ľuďmi,
šikanovania, rasovej, náboženskej či inej
nenávisti. Taktiež sme uskutočnili rozsiahle
školenie o alternatívnych riešeniach problémov a sporov medzi ľuďmi. Na túto oblasť
sme sa zamerali viac, pretože o drogách a ich
prevencii sa v súčasnosti hovorí viac ako o
medziľudských vzťahoch.
• Aká je odozva na činnosť MsPM medzi
mládežou v meste? Ako uvítali tento projekt? Majú záujem o spoluprácu s mládežníckym parlamentom, resp. ako Vám
môžu pomáhať?
Ako som už spomenul, tak mladí aj keď o
nás vedia, neprejavujú veľký záujem o dianie
v meste alebo spoluprácu s nami. Avšak nedá
sa to povedať o všetkých, pretože pár schopných ľudí sa už s nami skontaktovalo a tešíme
sa spoločnej spolupráci. A taktiež sa nedá jednoznačne povedať, ako uvítali tento projekt.
Tí uvedomelejší si myslia, že to bol vcelku
dobrý nápad a oceňujú záujem mesta o názory mladých. No skeptici zas tvrdia, že i tak nič
nedokážeme, preto by sme im radi ukázali, čo
v nás tkvie. V prípade záujmu môžu s nami
spolupracovať na všetkých úrovniach - od
prvotného nápadu až po jeho realizáciu. A
taktiež sa môžu zúčastňovať na našich zasadnutiach. My budeme len radi.
Ing. Adriana Benčoková
MsÚ Levice

MESTSKÁ POLÍCIA ZASAHUJE
Mestská polícia Levice (MsP) za obdobie
január a február 2009 zasahovala na území
mesta Levice a v mestských častiach Levice
celkom 616-krát pri riešení rôznych priestupkov. Z toho bolo zistených a prejednaných
538 priestupkov. Priamo na mieste v
blokovom konaní doriešených 340 priestupkov vo výške 5.115,-€.
Za to isté obdobie prišlo od občanov 332
rôznych telefonických oznámení a 18 osobných oznámení o páchaní priestupkov. Na ich
základe sa podarilo mestskej polícii doriešiť
na mieste 116 priestupkov. Išlo väčšinou o
priestupky státia motorovými vozidlami na
trávniku, rušenie nočného pokoja, verejné
pohoršenie a obťažovanie. Kamerovým systémom bolo zaznamenaných 174 priestupkov.
Z toho bolo na mieste doriešených 36 priestupkov, predvolaných na ďalšie riešenie na
mestskú políciu bolo 37 priestupcov.
MsP zistila 10 priestupkov vandalizmu. V
súčasnej dobe mestská polícia rieši ešte 4
priestupky z oblasti vandalizmu, poškodzovania veci a krádeže, ktoré sa stali na
Ul.Kpt. Nálepku, Ul. K.Marxa. a v mestskom
parku. Zistené priestupky sú postupne zdokumentované a riešené mestskou políciou. Zdokumentovala 9 drobných krádeží, kde v 9 prípadoch boli páchatelia zadržaní a doriešení
nasledovne; v 3 prípadoch v blokovom konaní, v 3 prípadoch boli odovzdaní orgánom

činným v trestnom konaní a 4 prípadoch boli
doriešení napomenutím.
MsP vykonala 29 kontrol venčenia psov.
Na území mesta bolo odchytených 42 psov,
odovzdaných do útulku v Nitre bolo 31 psov,
majiteľom boli vrátených 8 psov a 3 psom
sme našli nových majiteľov.
Mimo riešenia priestupkov mestská polícia
vykonala 272 rôznych výjazdov, kde bezprostredne poskytla pomoc občanom v núdzi
v 31 prípadoch, záchrannej službe poskytla
pomoc svojou asistenciou v 41 prípadoch,
policajnému zboru v 10 prípadoch, slovenskej
pošte v 16 prípadoch a hasičskému záchrannému zboru v 1 prípade.
Ďalej MsP zistila a riešila; 7x tvorbu
nedovolených skládok, z toho 3x zadržali a
riešili osoby tvoriace nedovolené skládky
blokovou pokutou a 4 sú v riešení.
Bolo zistených 7 vrakov na parkoviskách v
meste. Majitelia po písomnom vyzvaní
odstránili 4 vraky a 3 sú v riešení.
3x vykonala v denných a večerných hodinách kontrolu v reštauračných zariadeniach
so zameraním sa na podávanie a požívanie
alkoholických nápojov mladistvými. V
poobedňajších a večerných hodinách zistila
9x používanie alkoholických nápojov na
verejnosti, z toho 4x mládežou, blokovou
pokutou riešila 9 priestupcov.

Vykonala 54 výjazdov na riešenie rušenia
nočného pokoja, kde v 20 prípadoch udelila
blokovú pokutu.
Ďalej bolo zistených 381 priestupkov státia
a jazdenia motorových vozidiel na chodníku a trávniku, čím došlo k porušeniu § 4,
ods. 1, VZN č. 32/1996 Mesta Levice v znení
aktu-alizovaných zmien a doplnkov a § 25,
ods. 1, písm. q) a písm. s) zákona 8/2008 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vzhľadom na zavedenie
nového zákona č. 8/2008 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, mestská polícia viac napomínala za
uvedené priestupky.
Touto cestou chcem požiadať všetkých
občanov – motoristov, aby dodržiavali uvedené ustanovenia hlavne státia na trávniku a
chodníku motorovými vozidlami. Ničí sa tým
verejná zeleň a chodci koľkokrát nemajú
možnosť prejsť po chodníku samostatne,
nieto ešte mamičky s kočíkom alebo
zdravotne postihnutá osoba vozíkom.
Mestská polícia chce touto cestou
poďakovať všetkým občanom, ktorí
poskytli pomoc polícii pri odhaľovaní
priestupkov a ostatných požiadať, aby ich
nasledovali.
Ing. Jozef POLKA
náčelník MsP
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POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
V ZMYSLE NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Mesto Levice poskytuje opatrovateľskú
službu ako jednu z foriem sociálnej služby na
území mesta Levice a mestských častiach v
zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť
1.1.2009.
Mesto Levice poskytuje terénnu opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí, t.j. v byte, v domácnosti.
Odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby
s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju

domácnosť a základných sociálnych aktivitách, sa zisťuje posudkovou činnosťou.
Konanie na posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu sa začína na základe písomnej
žiadosti, ktorú si fyzická osoba podáva na
MsÚ Levice. Na základe lekárskeho nálezu
posudzujúci lekár vydá lekársky posudok na
určenie stupňa odkázanosti žiadateľa na opatrovateľskú službu a mesto Levice vyhotoví
sociálny posudok spolu s posudkom o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu a
následne vydá rozhodnutie o odkázanosti
občana na sociálnu službu.
Výška úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
službu sa určuje v hodinách - 0,40 Eura za 1
hodinu v zmysle VZN mesta Levice č. 99 o
poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytnutú

opatrovateľskú službu na území mesta Levice
a v mestských častiach.
V súčasnosti vykonáva opatrovateľskú
službu 51 opatrovateliek pre 129 občanov
mesta Levice a mestských častí. Dopyt a
požiadavky po takejto forme sociálnej služby
neustále vzrastá. Pribúda čoraz viac občanov
odkázaných na poskytovanie opatrovateľskej
služby. Snahou mesta je v rámci svojich
možností vyhovieť všetkým žiadateľom.
Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci opatrovateľskej služby na Spoločnom
obecnom úrade v Leviciach, Pri Podlužianke č. 9, t.č. 036/6306 871, resp. na
Mestskom úrade v Leviciach, t.č. 036/6350
214.

ZASADNUTIE TÍMU PRE VYTVORENIE
KONCEPCIE PRÁCE S MLÁDEŽOU
Dňa 9. marca 2009 sa uskutočnilo 2. zasadnutie tímu pre vytvorenie Koncepcie práce s
mládežou. V úvode sme si predstavili nových
partnerov, ktorí svojou pôsobnosťou spadajú
do určených oblastí pre našu koncepciu.
Odprezentovaná bola aj Koncepcia práce s
mládežou mesta Prievidza. Neskôr nasledovalo vyhodnotenie dotazníkov – otázky č.
3. ktorá sa týkala našej koncepcie a podľa
určených oblastí sme rozdelili potreby
mladých ľudí. Viac v rozpísaných oblastiach
nižšie.
Koncepcia práce s mládežou bude realizovaná v zmysle schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len
„PHSR“) a projektu „PARTNERSTVO PRE
SAMOSPRÁVY“ realizovaného Slovenským
inštitútom mládeže - IUVENTOU.
Mesto Levice sa zapojilo do Európskeho
týždňa mládeže, v rámci ktorého uskutočnilo
podujatie pod názvom SAMOSPRÁVA vs.
MLÁDEŽ alebo HODINA PRAVDY.
Dôležitým výstupom z Európskeho týždňa
mládeže boli dotazníky, ktoré mesto Levice
rozoslalo na všetky stredné a základné školy,
v počte 50 kusov na každú školu. Celkovo

bolo rozdaných 1050 dotazníkov s návratnosťou 665 kusov, čo je pekných 63%. Na
základe názorov a nápadov mládeže sme
upravili oblasti, na ktoré sa budeme v koncepcii zameriavať.
OBLASTI :
1. Sociálna oblasť a oblasť zamestnanosti
- Na stredných školách, hlavne odborných,
zriadiť nástenku o voľných pracovných miestach z ÚPSVaR .
- Spolupráca so spoločnosťou Beva istota
- Útulok pre psíkov
- Osveta na školách o hľadaní zamestnania –
informácie, informácie a ešte raz informácie
Garant: Gabriela Špaňová (sociálna oblasť) –
referent OSOO MsÚ Levice Ing. Marcel Zamboj (zamestnanosť ) – riaditeľ zamestnanosti
ÚPSVaR

2. eformálne vzdelávanie
- Sledovanie a podávanie projektov v oblasti
mládeže
- Mládež v akcii – www.mladezvakcii.sk
- Informovať oprávnených žiadateľov
Neformálne školenia realizované v ICM
v spolupráci s mestom
- Podpora dobrovoľOznámenie vydavateľa
níctva – AKCIA 2
- Mladí lídri
Mesto Levice ako vydavateľ Noviniek z levickej radnice v súlade
Garanti:
s § 6 ods.3 Zákona č.167/2008 o periodickej tlači (tlačový zákon)
Zuzana Haszicsová –
oznamuje, že vlastníkom tejto periodickej tlače k 31.12.2008 bolo
Informačné centrum
mesto Levice.
mladých, reg. konzultant pre mládež
Ing. Dana Vinklerová
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3. Kultúra a šport
- Nové ihriská na sídliskách – basketbalové,
volejbalové
- Lacnejšie vstupy pre mládež do 30 rokov :
plaváreň, rekreačno-rehabilitačné centrum,
plážové ihrisko, zimný štadión, divadlo, kino
Junior a vstup na Margitu – Ilonu.
- Cyklistická trasa
- Nové divadlo, nová kinosála
- Obchodné centrum
- Rekonštrukcia Námestia hrdinov
Garant: Alžbeta Boťanská – referent OSOO
4. Ochrana životného prostredia
- Oddychový park – Rybníky pri OD Perec
cez cestu – osadenie lavičkami z oboch strán
- Viac košov na psie exkrementy
- Brigády na zveľaďovanie okolia mesta,
spolupráca so školami a s MsPM
- Sledovanie podpory enviromentálnych programov a projektov
Garant: Mgr. Róbert Valovič – referát životného prostredia MsÚ, Ing. Dana Vinklerová –
projektová manažérka mesta, Ing. Andrea
Bellušová – projektová manažérka mesta
5. Participácia mladých na živote mesta
- Založenie komisie mládeže a voľnočasových aktivít – 5 členov
- Udržanie fungovania Mestského parlamentu mládeže
- Presadzovanie založenia žiackych školských rád na základných školách, ktoré ich
nemajú
- Zvýšenie účasti mladých ľudí na rozhodovacom procese
- Budovanie lokálpatriotizmu voči nášmu
mestu.
Garant: Mgr. Martina Gašparová – poslankyňa MsZ a koordinátorka MsPM
Mgr.Martina Gašparová
Poslankyňa MsZ a koordinátorka MsPM
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Z HISTÓRIE MESTSKÝCH ČASTÍ MESTA LEVICE – KALINČIAKOVO
Kalinčiakovo patrí medzi najstaršie obce Hontianskej župy.
V 12. storočí tu bol postavený
románsky kostolík, ale obec
Wosyam sa prvýkrát spomína až v
roku 1242, keď bola majetkom
Šimonových synov Michala, Martonoša, Jákóa a Füleho z rodu
Varsányi-Simonyi. Majetky sa im
podarilo podržať až do 18. storočia. Od 15. storočia tu mali
majetkový podiel Kálnayovci,
neskôr Horváthovci, Jánokyovci a
Nyáryovci, ktorí mali v obci majetky až do roku 1945.
Po moháčskej katastrofe sa na
juhu Slovenska na takmer jeden a
pol storočia ustálila hranica dvoch
rozdielnych civilizácií – kresťanskej a
islamskej. Územie dnešného Slovenska sa
stalo trvalou súčasťou celoeurópskeho
mocenského a politického diania.
Kalinčiakovo sa stáva súčasťou hontianskeho
náhije, tureckej územno-správnej jednotky.
Vďaka tureckým daňovým súpisom sa

dozvedáme, že v roku 1664 bolo zdanených
59 osôb v 44 domácnostiach. Obyvatelia sa
živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka
a vinohradníctvom. Pestovali pšenicu,
šošovicu, hrach, ľan, konope, chovali hovädzí
dobytok, ošípané a zaoberali sa i včelárstvom.
Po náboženskom spore v roku 1591 v
Čepregu sa Kalinčiakovo pridalo k reformovanej kresťanskej cirkvi. Už roku 1608

patrila do tekovského seniorátu. Kostol
používali od roku 1655. Kálnayovci, majitelia
Kalinčiakova, ubránili kostol pred konfiškáciou, preto napriek protireformačnému tlaku
kalvíni slobodne vyznávali svoju vieru.
V roku 1910 mala obec 332 obyvateľov. V
rokoch 1938 – 1945 sa Kalinčiakovo ocitlo v
novom štátnom útvare,
v Maďarsku. Počas
masových deportácií
do koncentračných táborov boli v roku 1944
odvlečení dvaja obyvatelia židovskej národnosti.
Od 1. 1. 1976 je obec
Kalinčiakovo pričlenená k mestu Levice.
Najstaršou a zároveň
najznámejšou architektonickou pamiatkou
okolia je románsky
emporový kostolík z
12. storočia, ktorý
predstavuje ukážkový
príklad románskeho slohu. Postavili ho ako
jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a
západnou emporou. V r. 1655 prešiel do rúk
reformovanej kresťanskej cirkvi. V období
baroka bola pristavaná veža mierne posunutá
smerom na sever od stredovej osi kostolíka.
Pri obnove v 19. stor. boli vonkajšie múry
lode i apsidy spevnené opornými piliermi.
V roku 1932 boli počas rekonštrukčných prác

objavené zamurované románske
okná a portál. Z románskej lode a
apsidy bola taktiež odstránená
omietka a odhalené kvalitné
románske murivo. Rekonštrukčné
práce sa robili aj v roku 1956.
Približne v roku 2002 kostolík
zasiahol blesk, ktorý poškodil
murivo lode. Posledné práce sa
vykonali v roku 2003, kedy boli
nanovo omietnuté a natreté oporné
piliere a veža. Takisto strecha bola
pokrytá drevenými šindľami.
Pôvodne barokový kaštieľ bol
postavený v 18. storočí a klasicisticky bol prestavaný s prístavbami
okolo roku 1820. Je to jednopodlažná trojkrídlová budova so spojovacím stĺporadím. Kolmo postavené jednotraktové krídla spája so stredným krídlom
kolonáda.
Kaštieľ dali postaviť Nyáryovci, ktorí v
Kalinčiakove vlastnili majetky až do roku
1945. Jeho poslednou majiteľkou bola
Margita Bolfrasová, rod. yáry. Jej majetok
si prenajímal hospodár židovskej národnosti
Móric Freyer. V roku 1924 bola v časti
kaštieľa zriadená slovenská ľudová škola. Po
druhej pozemkovej reforme boli od roku
1948 v kaštieli dočasne ubytovaní kolonisti.
Rodina Nyáry patrila medzi významné
uhorské rody. V Peštianskej župe sa spomína
už v roku 1411. Neskôr vlastnili majetky v
Tekovskej župe a začiatkom 18. storočia
nadobúdajú majetky i v Hontianskej župe.
V tom období sa dostávajú i do Kalinčiakova a Bohuníc. V roku 1836 Anton Nyáry a
jeho deti dostali titul barón. Mnohí členovia
tejto rodiny sa narodili v Kalinčiakove.
Katolícky kostol Ružencovej Panny
Márie, pôvodne kaplnka, pochádza z roku
1900.
V katastri obce Kalinčiakovo už v medzivojnovom období fungovalo kúpalisko
Margita, ktorého súčasťou bol aj letný výčap.
Na túto tradíciu nadviazalo dnešné kúpalisko
Margita – Ilona.
Ladislav Vincze, MV SR
Štátny archív v itre - pobočka Levice
(v budúcom čísle z histórie MČ Čankov)

NÁVŠTEVA RUMUNSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV NA MSÚ
Dňa 27. februára 2009 privítala zástupkyňa
primátora Mgr. Beata Vrábelová na pôde
Mestského úradu v Leviciach delegáciu
dobrovoľníkov – dôchodcov z Rumunska,
ktorí prišli na Slovensko v rámci projektu
„Zostaňme aktívni, staňme sa dobrovoľníkmi“. Rumunských seniorov – dobrovoľníkov
počas ich 15-dňového výmenného pobytu
hostil Slovenský červený kríž v Leviciach a
sprevádzala ich p. Helena Nagyová, seniorka
- dobrovoľníčka SČK Levice.
Viceprimátorka mesta v krátkosti oboznámila prítomných s históriou a súčasnosťou
nášho mesta, s činnosťou mestského úradu a
niektorých inštitúcií v meste s ohľadom na
sociálnu oblasť a seniorov.
Keďže seniori sa venujú dobrovoľníckej
činnosti, komunikácia bola venovaná predovšetkým tejto sfére. Zástupcovia MsÚ

oboznámili prítomných s činnosťou mesta v
rôznych oblastiach sociálnej problematiky,
informovali o aktivitách mesta v sociálnej
oblasti, o pomoci občanom v hmotnej núdzi,
aktivitách pre dôchodcov, o projekte Zdravé
mesto pre zvýšenie zdravotného uvedomenia
občanov, o poskytovaní opatrovateľskej služby pre bezvládnych a pod.
Stretnutia sa zúčastnili aj zástupkyne organizácií, ktoré sa venujú sociálnej práci v
Leviciach – p.Prištiaková z organizácie
Miesto v dome, p. Tordová z OZ Partnerstvo
sociálnej inklúzie, p. Kolmanová, predsedníčka Jednoty dôchodcov a p.Števková z
Informačného centra mladých v Leviciach.
Predstaviteľky týchto organizácií informovali
o činnosti jednotlivých združení a organizácií
v rôznych oblastiach – o pomoci sociálne
slabším, o práci s mladými ľuďmi, dôchodca-

mi.
Počas diskusie sa návšteva zaujímala o
bližšie informácie ako je miera nezamestnanosti, kriminalita, podpora štátu v sociálnej
oblasti, možnosti čerpania dotácií a pod.
Prítomných dobrovoľníkov uvedené informácií zaujali, vyjadrili obdiv nad tým, ako sa
mesto angažuje v rôznych oblastiach sociálnej problematiky a vyslovili presvedčenie, že
získané informácie a podnety, ktoré u nás
získali, využijú pri svojej dobrovoľníckej činnosti.
Na záver p. zástupkyňa poďakovala prítomným za návštevu nášho mesta a mestského
úradu a odovzdala im na pamiatku upomienkové predmety mesta Levice.
Fotografie na str. 8
Ing. Adriana Benčoková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Ocenenie mesta Levice v súťaži
„Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009“
V mesiaci január tohto roku sa naše mesto zapojilo do 17. ročníka
celoslovenskej súťaže „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009“, ktorú
organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v
spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.
Odborná 9 členná porota hodnotila celkom 65 nominovaných
kalendárov v 12 kategóriách. Z vyhlásených súťažných kategórií
Nástenné viaclistové, Nástenné jednolistové,
Stolové a Iné
(diáre, ročenky
a pod.) bolo
Mesto Levice
nominované v
kategórii Nástenné jednolistové kalendáre a
Iné. Mesto Levice získalo 2.
miesto v kategórii Iné za
vreckový kalendár Levice 2009.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo dňa 12. marca 2009 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v
Banskej Bystrici, kde sa zároveň konala aj výstava všetkých
víťazných aj nominovaných kalendárov. Výstava je putovná po
rôznych mestách Slovenska počas celého roka, takže okrem
úspešného umiestnenia v tejto súťaži je to pre naše mesto zároveň aj
možnosť propagácie na Slovensku.
Ing. Adriana Benčoková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Mesto Levice,
v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Všeobecne
záväzným nariadením mesta Levice č. 58 o odpadoch, v spolupráci s firmou SITA Slovensko a.s.

organizuje

Z B E R VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Mesto Levice sa v dňoch 22. a 23.1. 2009 prezentovalo na veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave

• v mestských častiach
• v zástavbe s rodinnými domami
• v zástavbe s bytovými domami

26. – 28. 3. 2009
2. – 4. 4. 2009
16. – 19. 4. 2009

Do veľkoobjemových kontajnerov je povolené ukladať veľkoobjemový, veľkorozmerný odpad, z dôvodu využitia kapacity kontajnera vhodne rozobratý. Vo všeobecnosti je možné ukladať všetky
druhy komunálnych odpadov, ktorý nie je možné umiestniť do
bežných zberových nádob o objeme 110 l resp. 1100 l, okrem
odpadu nebezpečného a tzv. zeleného.
Rozmiestnenie kontajnerov bude zverejnené vo vývesných tabuliach mesta.

Zástupkyňa primátora Mgr. Beata Vrábelová privítala dňa 27.2.2009
na pôde MsÚ v Leviciach delegáciu dobrovoľníkov – dôchodcov z
Rumunska, ktorí prišli na Slovensko v rámci projektu „Zostaňme
aktívni, staňme sa dobrovoľníkmi“.

Požiadavky na odvoz kontajnerov môžu občania ohlásiť na
č.t. 6312 710 (SITA Slovensko a.s.) resp. na č. t. 6350 256 (MsÚ
Levice).
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta v.r.

