Občasník mesta Levice

Ako riešiť problémy
v sociálnej oblasti
Každý z nás sa môže počas svojho
života dostať do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nie je schopný
zvládnuť sám a potrebuje pomoc
iných ľudí a množstvo informácií.
Z tohto dôvodu pre Vás Mesto
Levice vydalo novú brožúrku
"Sprievodca sociálnymi službami
v meste Levice", v ktorej nájdete
aktuálne informácie ako a kde
riešiť sociálne problémy. Veríme,
že v nej nájdete odpovede na mnohé vaše otázky a pomôže Vám
ľahšie sa zorientovať v poskytovaných sociálnych službách
a inštitúciách pôsobiacich v našom
meste.

Škola volá...
Zápis šesťročných detí,
narodených od
1. septembra 2005
do 31. augusta 2006,
do 1. ročníka základnej
školy v školskom
roku 2012/2013
sa bude konať v dňoch
10. februára 2012
(piatok) od 14.00 hod.
- 18.00 hod.
11. februára 2012
(sobota) od 8.00 hod.
- 12.00 hod.

č. 1, ročník X, január 2012, nepredajné

Milí levičania,
azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie želaní a prianí ako práve teraz
– v prvých dňoch
nového kalendárneho roka.
Vstupujeme doň s vierou, že bude lepší
a krajší ako rok,
ktorý sa práve
skončil.
Vstupujeme doň plní energie a odhodlaní niečo nové začať, zmeniť, a veríme, že práve
tento rok sa nám to podarí.
Prelom starého a nového roka je taktiež vhodným
obdobím na zhodnotenie našej práce, našich úspechov či naopak sklamaní z nenaplnených cieľov či
sľubov. Obzrime sa spoločne za prácou samosprávy
nášho mesta v roku 2011. Do poslaneckých lavíc
zasadlo 9 nových poslankýň a poslancov a teší ma,
že v krátkom čase úspešne zvládli úlohu aktívne sa
podieľať na riešení úloh samosprávy mesta. Na
jednu misku váh môžeme smelo položiť všetky
investičné akcie v rámci mesta, ktoré boli realizované vo výške viac ako 4 milióny eur. Bezpochyby
najväčším a najdiskutovanejším projektom bola
rekonštrukcia námestia. Keďže sa práce podarilo
ukončiť v stanovenom termíne, posledné teplé dni
babieho leta sme ešte mohli využiť aj na posedenie
pri nových fontánach. Pomaly sme si zvykli na nový
vzhľad centra nášho mesta a už v krátkom čase
začne rekonštrukcia hornej časti námestia vrátane
zbúrania KD Družba. Úspešne dokončujeme ďalší
veľký investičný projekt rekonštrukcie synagógy, na
ktorej otvorenie sa môžeme tešiť už o pár týždňov.
Ďalej spomeniem začatie rekonštrukcie 6. ZŠ a vybudovanie hlavných trás kanalizácie rekreačného
strediska Margita-Ilona. Nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov sme investovali do našich
školských a predškolských zariadení. Finančné

prostriedky vo výške bezmála 4 milióny eur boli
použité na prevádzku a bežnú údržbu týchto zariadení. Veľká časť týchto prostriedkov bola vyčlenená
i na výmenu okien v školských zariadeniach za účelom znižovania energetických nákladov v budúcich
rokoch a to ostáva prioritou i do ďalších rokov. Jedným z významnejších úspechov mesta v tomto roku
bolo aj získanie finančných prostriedkov v rámci
štrukturálnych fondov na kanalizáciu v mestskej
časti Kalinčiakovo. Prevažnú časť finančných
prostriedkov určených na investície získalo mesto zo
zdrojov Európskej únie, resp. zo štátneho rozpočtu,
čo je tiež nesporným úspechom práce samosprávy. Veľkým prínosom pre občanov bývajúcich v hromadnej bytovej zástavbe je zníženie ceny tepla a teplej
vody v roku 2011, vďaka ktorému aj mesto ušetrilo
len vo svojich zariadeniach za rok 2011 cca 200
tis. eur. V každom meste okrem nášho dochádza
v súčasnosti k zvyšovaniu ceny tepla, avšak ešte štyri
roky bude v Leviciach platiť súčasná cena.
Výsledkom je skutočnosť, že ušetrené prostriedky
môžu občania investovať do výmeny okien a zateplovania svojich bytov a tak šetriť i v budúcich rokoch.
Nemožno nespomenúť i ciele a úlohy, ktoré sa nám
žiaľ nedarí plniť. Čistota a poriadok v meste, opravy
ciest a chodníkov, riešenie dynamickej a statickej
dopravy najmä v centre mesta a na sídliskách,
nedostatok bytov či detských ihrísk. To sú opakované
a trvalé nedostatky, na ktoré ma upozorňujete.
Verím, že aspoň časť spomenutých problémov sa
nám podarí vyriešiť v roku 2012.
Čo nás teda čaká v novom roku? Opäť nás straší
hospodárska kríza, ktorá nás len na chvíľu nechala
vydýchnuť a znovu udiera v plnej sile. Tejto situácii
bolo podriadené aj schvaľovanie rozpočtu na tento
rok. Pri jeho príprave sme najväčší dôraz kládli na
to, aby samospráva naplnila všetky základné úlohy
vyplývajúce z príslušných zákonov a to pri vyrovnanom rozpočte. Ďalšími prioritami je plnenie
záväzkov voči bankám a vyčlenenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektov EÚ.
Mesto v roku 2012 bude hospodáriť s viac ako 66
miliónmi eur... (pokračovanie na str. 3)

Turistický vláčik už v Leviciach dojazdil
Neefektívnosť – to bol hlavný dôvod predaja zeleno-žltého turistického vláčika, ktorý počas letných mesiacov vozil návštevníkov
z Levíc na kúpalisko Margita Ilona. Keďže vláčik každoročne produkoval stratu, spoločnosť Margita Ilona sa rozhodla vláčik predať.
Vláčik bude od novej sezóny prevážať turistov na zámku Konopište
v Českej republike. Turistický vláčik kúpila spoločnosť Margita
Ilona pred dvoma rokmi od súkromného podnikateľa. V roku 2010
vláčik vyprodukoval stratu vo výške tisíc eur, v roku 2011 bola strata až trojnásobne vyššia. Ako nevýhoda sa prejavila 9 kilometrov

dlhá trasa a kopcovitý terén medzi mestom a Margitou-Ilonou,
ktorý je pre vláčik pomerne náročný. Svoj vplyv mala aj silná
konkurencia v podobe rýchlejšej a lacnej mikrobusovej dopravy,
ktorá v meste premáva. O možnosti napriek tomu vláčik ponechať
ako atrakciu a stratu vykryť zvýšením cestovného vedenie kúpaliska
neuvažovalo. Vláčik spoločnosť Margita-Ilona predala za rovnakú
sumu ako ho kúpila, a to 29160 eur s DPH. Tieto finančné
prostriedky budú použité na úhradu nájmu za pozemky na
kúpalisku, kde je potrebné vysporiadanie užívacích vzťahov. (am)
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V novom
zložení
24 mladých ľudí, žiakov a študentov levických základných
a stredných škôl, sa už tretí
rok aktívne podieľa na živote
v meste. V novom zložení sa
členovia mestského parlamentu mládeže (MsPM) po prvýkrát stretli na neoficiálnom
zasadnutí na mestskom úrade.
Pozvanie prijal aj primátor
mesta Štefan Mišák, ktorý sa
zoznámil s novými mládežníckymi poslancami a povedali si, ako bude fungovať ich
spolupráca. Cieľom prvého
stretnutia bolo predovšetkým
vzájomné zoznámenia sa, ktorému pomohli aj rôzne neformálne aktivity. Samozrejme,
členov parlamentu mládeže
neminulo ani krátke školenie
o fungovaní samosprávy, o jej
pôsobnosti a orgánoch a zároveň sa dozvedeli o činnosti
a posolstve tohto poradného
orgánu primátora. Novinkou
v zložení MsPM sú zástupcovia zo Slovenského červeného kríža a Súkromného
Gymnázia Smaragd. Slávnostné menovanie mládežníckych
poslancov pod vedením poslankyne MsZ Martiny Gašparovej sa bude konať 12. januára 2012.
(am)
Mesto Levice v rámci projektu
"Zdravé mesto" v spolupráci s firmou FOREVER LIVING uskutoční prednášku na tému:
DETOXIKÁCIA ORGANIZMU,
ktorá sa uskutoční
29. februára 2012
na Mestskom úrade v Leviciach
v obradnej sieni o 16,00 h.

Zmena úradných
hodín
V termíne od 1.2.2012 do
30.4.2012 nie sú v utorok na
referáte daní a poplatkov
úradné hodiny pre verejnosť,
z dôvodu spracovávania podkladov pre vyhotovenie rozhodnutí o vyrubení miestnych
daní.
V ostatných dňoch sa úradné
hodiny na referáte daní a poplatkov nemenia.
Ďakujeme za pochopenie.

spravodajstvo
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Ich prioritou je spokojnosť obyvateľov...
Mestské zastupiteľstvo má v zmysle zákona zriadené komisie, ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktorých predsedami aj členmi sú poslanci Mestského zastupiteľstva v Leviciach. Každá
komisia má vyčlenenú určitú oblasť, v rámci ktorej rieši problematiky týkajúce na mesta. V jednotlivých číslach Noviniek z levickej radnice sa postupne pýtame predsedov týchto komisií, čo je
podľa nich prvoradé v jednotlivých oblastiach, ktoré zastupujú a čo by chceli pre rozvoj nášho mesta
počas svojho funkčného volebného obdobia urobiť.

Mgr. Martina Gašparová, predsedníčka komisie MsZ obchodu, služieb,
cestovného ruchu a mládeže
Novinkou komisie je, že sa v roku 2010 k nej
pridalo slovko „mládež“, čím dostala o čosi novší
formát, čo pokladáme za veľký prínos. Úlohou
komisie je v prvom rade uspokojiť všetky svoje
ciele v oblasti obchodu, služieb, cestovného
ruchu a samozrejme mládeže, takže má skutočne
široký záber.
Komisia má štyroch členov: Eva Sleziaková, Eva
Pásztorová, Mikuláš Schweier, Peter Martiško
a predsedníčka Martina Gašparová. Každý
z členov má svoju špecializáciu, resp. úlohu,
ktorú v komisii zastáva. Vysoký prínos počas
zasadnutí komisie vidíme aj v účasti pani
Zuzany Obickej, ktorá podľa nášho pohľadu
naštartovala cestovný ruch v Leviciach. Vďaka jej
práci a ľudí okolo nej sme mali možnosť nahliadnuť do mnohých brožúr ako „Informátor
o Leviciach“, „Potulky po meste Levice“ a nedávno vyšla „Kuchárka“ – recepty levických
paničiek. Tento rok je na pláne spracovanie
brožúrky o židovskej problematike v rámci
regiónu. Nedá nám nespomenúť nádherné projekty s odkazom do budúcnosti: „Kalvária –
miesto pre každého“ cez nadáciu Orange,
„Turisticko-náučný chodník v Horši“, „Krížny
vrch“, letná súťaž „Tu som doma Tu dovolenkujem“, ktorá bola nielen pre obyvateľov, ale aj pre
návštevníkov. Nedávno bol podaný projekt do
Nadácie Ekopolis – Obnova Schoellerovho parku.

Komisia má jasný
cieľ podporiť fungovanie cestovného ruchu
v našom meste a, ako
všade, aj tu je malý
háčik a síce, že to
záleží od podaných schválených projektov a aj od mestského
rozpočtu. Radi by
sme našli financie,
ktoré plynú z cestovného ruchu pre cestovný ruch. Inak povedané, aby sme našli akési
spojítko a peniaze sa vrátili, a naplnili svoj účel
pre budúcnosť cestovného ruchu.
Cieľom komisie je rovnako zapojiť do projektov
v oblasti cestovného ruchu aj mládež, ktorá by
bola nápomocná pri rozvoji regiónu a pomohla
by zvýšiť imidž mesta. Získala by pocit, že je
dôležitá pri kreovaní svojho mesta a posúvala by
to ďalej medzi svojich priateľov a rovesníkov.
Radi by sme podporili tradíciu organizovania
Levického jarmoku a zaviedli tradíciu vianočných trhov. Informovanosť obyvateľov o všetkých našich aktivitách sa snažíme zabezpečiť
prostredníctvom príťažlivých informačných
novín a levickej televízie.
(am)

Mestské zastupiteľstvo schválilo
11. zmenu územného plánu
Na zasadnutí dňa 15.12. 2011 poslanci prerokovali a schválili ďalšiu zmenu územného plánu mesta
Levice, ktorej predmetom sú lokality Ul. kpt. Nálepku, Družstevnícka ulica a Ul. SNP.
Zmena na Ul.kpt.Nálepku sa uskutočnila na základe požiadaviek investora na zmenu funkcie lokality na plochu sociálneho občianskeho vybavenia so zariadením pre sociálnu starostlivosť a sociálne služby, keďže investor tu plánuje postaviť
Dom oddychu. Zmeny v lokalite Družstevnícka
ulica sever (Nixbród) sa týkajú zmeny funkcie
lokality podľa existujúceho stavu na plochu komunálnej výroby, výrobných služieb, stavebníctva, distribúcie a skladov. V lokalite Družstevnícka ulica juh sa mení časť plochy s funkciou
významnejšieho základného občianskeho vybavenia na funkciu nízkopodlažnej obytnej zástavby
s podmienkou situovania izolačnej zelene ako
hlukovej clony pozdĺž komunikácie. Zmena na
Ulici SNP sa týka zmeny funkcie lokality podľa

existujúceho stavu vzhľadom k tomu, že funkcia
sociálneho občianskeho vybavenia nezodpovedá
súčasnému stavu. Na základe toho sa mení časť
plochy podľa súčasných funkčných prevádzok na
plochy s prevažujúco zmiešanou alebo polyfunkčnou zástavbou. O uvedených plánovaných
zmenách bola verejnosť informovaná prostredníctvom vývesných tabúľ, miestnej tlače, mestského rozhlasu a internetu po dobu 30 dní.
Následne sa uskutočnilo verejné prerokovanie za
účasti dotknutých orgánov a organizácií štátnej
správy a dotknutých právnických osôb. Záväzné
časti zmeny a doplnku k územného plánu sú
premietnuté do návrhu aktualizácie č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice
č. 78.
(MsÚ)
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Príhovor primátora mesta Levice
(pokračovanie zo str. 1)
...(spolu bežné + kapitálové príjmy i výdaje). Z bežných výdavkov (17 471 000 eur) najväčšiu položku
tvorí financovanie škôl a školských zariadení – viac
ako 7 miliónov eur, ďalej odpadové hospodárstvo cca
1,3 mil. eur, bezpečnosť cca 600 tis. eur, doprava
cca 250 tis. eur, údržba komunikácií cca 370 tis.
eur, osvetlenie cca 400 tis. eur a verená zeleň cca
1 mil. eur, administratíva cca 1,9 mil. eur a správa majetku cca 640 tis. eur. Príspevok našim organizáciám činí 650 tis. eur pre Správu športových
zariadení a 300 tis. eur pre Mestské kultúrne stredisko.
Žiaľ, v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi
sme boli nútení pristúpiť k zvýšeniu daní a poplatkov, vzhľadom na stále pretrvávajúci nedostatok
finančných prostriedkov z dôvodu neistoty príjmov
mesta z podielových daní zo strany štátu. Musím
však zdôrazniť, že dane mesto nezvyšovalo od roku
2009, kedy sme prešli na euro.
Prioritou naďalej zostáva získavanie nenávratných
finančných zdrojov z prostriedkov Európskej únie
na financovanie veľkých investičných akcií ale aj
menších projektov na zlepšenie kvality života v našom meste. V procese posudzovania na príslušných
inštitúciách a v administratívnom konaní má mesto
projekt revitalizácie hnedého parku, projekt na technologické vybavenie kompostárne a štyti menšie projekty. Jeden z najväčších projektov pripravovaných
v rokoch 2012 a 2013 je zavedenie tzv. »integrovaného systému parkovania« v našom meste. Jeho
výsledkom by mala byť skutočnosť, že každé motorové vozidlo bude mať svoje stále - avšak platené
miesto na parkovanie. Súčasná situácia je už neúnosná a to i napriek tomu, že v rokoch 2006 až
2011 sme vybudovali 382 nových parkovacích
miest za viac ako 789 tis. eur. Nevyriešený problém
statickej dopravy má vplyv i na čistotu ciest a chodníkov, na ničenie zelene i na vývoz komunálneho
odpadu. Predpokladáme, že projekt bude vyžadovať
náklady 3 až 4 milióny eur. Z tohto čísla je zrejmá
i nutnosť zapojenia súkromných zdrojov do jeho
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Digitálne vysielanie
financovania. Ak bude dokončená komplexná štúdia tohoto projektu, tak o jeho zavedení rozhodnete
Vy – občania Levíc, lebo na jeho financovaní sa
bude podieľať každý vlastník motorového vozidla
parkujúceho na verejnom pozemku. Verím, že tieto
i ďalšie projekty budú úspešné a budeme môcť
naďalej zveľaďovať naše mesto a riešiť aj problémy,
ktoré Vás trápia.
Vážení spoluobčania, neoddeliteľnou súčasťou samosprávy je i mestský úrad. Dovoľte mi poďakovať sa
za prácu všetkým zamestnancom jeho deviatich
oddelení. Tisíce vybavených rozhodnutí, podaní,
oznámení a iných spisov sú dôkazom, že zamestnanci úradu sa správajú proklientsky, že sú tu pre občanov nášho mesta. Ďakujem riaditeľkám a riaditeľom školských zariadení, riaditeľom príspevkových
organizácií, príslušníkom mestskej polície i konateľovi rekreačného zariadenia Margita-Ilona za
úspešné zvládnutie svojich úloh i za úspešné projekty realizované často nad rámec svojich povinností.
Moje poďakovanie patrí všetkým riaditeľom a konateľom podnikateľských subjektov, ktorí zorganizovali množstvo úspešných podujatí pre občanov
Levíc, ďakujem im i za finančné dary mestu, bez
ktorých by sme množstvo podujatí a projektov
nemohli ani uskutočniť. Súčasťou našej komunity sú
i neziskové organizácie, občianske združenia a športové kluby. Aj im patrí moje poďakovanie za dobročinnú činnosť najmä v sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a športovej oblasti. Ďakujem za dobrú
spoluprácu i všetkým predstaviteľom štátnej správy.
Samozrejme moja vďaka patrí všetkým poctivým
občanom nášho mesta. Za ich pochopenie a trpezlivosť vtedy, kedy neurobíme našu prácu včas a na
100% i za všetko to, čo urobili pre svoje mesto.
Milí levičania, na záver mi dovoľte popriať Vám
všetkým pevné zdravie, šťastie v osobnom i pracovnom živote po celý rok 2012. Nech sa Vám napriek
všetkým prognózam o ťažkých časoch žije v meste
Levice stále lepšie, nech nás naďalej spája pocit
spolupatričnosti, dôvery a úcty.
Štefan Mišák, primátor mesta Levice

Analógové televízne vysielanie
skončilo 31. decembra 2011.
Tieto zmeny sa dotkli aj Levickej televízie, ktorej príjem
je od začiatku roka pre mnohých občanov nášho mesta
nedostupný.
Levická televízna spoločnosť
svojich divákov už vopred informovala o možnostiach príjmu signálu, ktoré digitalizácia
priniesla. V súčasnosti čaká na
povolenie frekvencií od Telekomunikačného úradu SR, ktoré majú byť pridelené firme
Avis, s. r. o. z Nitry na vysielanie digitálneho signálu z vysielača umiestneného na budove
polikliniky. Podľa posledných
informácií Telekomunikačného
úradu, táto záležitosť by mala
byť vysporiadaná najneskôr
do štyroch týždňov.
I napriek tomu, že prisľúbená
inštalácia vysielača sa omeškala, veríme, že tento sľub dodržia v stanovenom termíne. Ide
totiž o najprijateľnejšiu a najlacnejšiu formu sledovania Levickej televízie, nakoľko náklady na inštaláciu a prevádzkovanie vysielača nebudú znášať
diváci, tzn., že príjem programového vysielania bude bezplatný tak ako to bolo aj
doteraz.
Pre príjem signálu je potrebné
mať nainštalovanú anténu a
DVB-T prijímač (set top box)
alebo televízor so vstavaným
DVB-T dekodérom. (am, jb)

Pomenovanie nových ulíc až po marcových voľbách
Počas leta sa mohli občania zapojiť do ankety na pomenovanie nových ulíc v našom meste. Na vyhodnotenie ankety bola zriadená
komisia, ktorá na svojich zasadnutiach dňa 27.9.2011 a 05.10.2011 navrhla 19 ulíc pomenovať na základe výsledkov ankety nasledovne:
V lokalite Kalvária: Horná ul., Ul. Pod kalváriou
V lokalite Družstevnícka smer mestská časť Kalinčiakovo: Nová
ul., Slnečnicová ul.
V lokalite Krížny vrch: Ul. Pod Kusou horou, Ul. J. Melichera,
Ul. M. Monaca
V lokalite Nixbród: Svätojánska ul., Tichá ul.
V lokalite Vinohrady: Muštová ul., Bobuľová ul., Vínna ul.,
Hlinená ul.
V lokalite Géňa: Priemyselná ul., Ul. F. Zeppelina, Ul. E. Sachsa,
Švédska ul., Talianska ul., Ul. G. Schoellera
O navrhovaných názvoch novovzniknutých ulíc boli obyvatelia
dotknutých ulíc informovaní listom zo dňa 16.11. 2011. Dňa 22.
11. 2011 bolo mestskému úradu doručené stanovisko obyvateľov
bývajúcich v lokalite Kalvária, ktorí nesúhlasia s navrhovaným
pomenovaním ulice Horná ul. a navrhujú pomenovať ulicu Ul.

Na kalvárii alebo Ul. Pod krížom alebo Smaragdová ul. Zároveň
bolo mestskému úradu doručené stanovisko spoločnosti ZF
SACHS Slovakia a.s., v ktorom je navrhnuté nepomenovať novovzniknutú ulicu Ul. F. Zeppelina, ale len Ul. Zeppelina.
Doručenými pripomienkami k pomenovaniu uvedených ulíc sa
bude zaoberať komisia na pomenovanie nových ulíc v meste
Levice na najbližšom zasadnutí.
Z dôvodu, že boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky na sobotu 10. marca 2012 a podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia volieb do NR SR
nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť
alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo
iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania
stavieb, môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o určení názvov
novovzniknutých ulíc až po vykonaní volieb do NR SR. (MsÚ)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2011
Najdôležitejším bodom posledného rokovania mestského zastupiteľstva v roku 2011 bol návrh rozpočtu na roky 2012-2014. Predseda
finančnej komisie Ján Krtík informoval prítomných o príprave rozpočtu, kde sa snažili zohľadniť všetky dôležité činnosti samosprávy
a zároveň zabezpečiť jeho vyrovnanosť.
Žiaľ, aj z tohto dôvodu bolo potrebné po
dlhšom čase prijať nepopulárne opatrenia
a to zvýšenie daní a poplatkov. Poslanec
Ivan Murín oboznámil poslancov so zvyšovaním úrokových sadzieb pre samosprávy,
ktoré boli doteraz veľmi nízke až dumpingové, aby si banky získali samosprávy za
svojich klientov. Z tohto dôvodu sa počíta
so zvýšením výdavkov mesta. Keďže návrh
rozpočtu bol v rámci prípravy priebežne
upravovaný a bol prerokovaný v komisiách, poslanci tento návrh na zasadnutí už
nepripomienkovali a bez väčších diskusií
rozpočet vo výške 33 148 644 eur schválili.
Ďalej bolo prijatých šesť všeobecne záväzných nariadení mesta alebo dodatkov
k nim: o dani z nehnuteľnosti, o miestnych
poplatkoch a poplatkoch za komunálne
odpady, o určení termínu zápisu detí do
škôl, o cenách pozemkov vo vlastníctve
mesta, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva a o územnom pláne
mesta Levice. Aktuálne všeobecne záväzné
nariadenia mesta nájdete na web stránke
mesta alebo v kancelárii prvého kontaktu.
V rámci interpelácií poslankyňa Erika
Sulinová prezentovala sťažnosť zástupcov
materských a základných škôl na obmedzenie príspevkov o činnostiach škôl vo vysielaní levickej televízie. Primátor na uvedenú
sťažnosť reagoval odôvodnením podloženým viacerými sťažnosťami občanov na
štruktúru vysielania, ktoré je niekedy preplnené veľmi podobnými podujatiami škôl
(karnevaly, MDD, Mikuláš a pod.) Samozrejme priestor vo vysielaní LTS majú
predovšetkým na prezentáciu svojich výnimočných výsledkov a projektov, ktorými sa
líšia jedna od druhej. V súvislosti s pripravovaným búraním DK Družba bolo potrebné upraviť štatút a zriaďovaciu listinu
Mestského kultúrneho strediska, podobne
ako aj z dôvodu prevodu budovy synagógy
do správy MsKS. Ako informoval primátor

Časový harmonogram
zasadnutí MsZ
na rok 2012
16. 02. 2012
26. 04. 2012
28. 06. 2012
30. 08. 2012
25. 10. 2012
13. 12. 2012

mesta, podľa zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu budovy synagógy ju môže prevádzkovať
len organizácia zriadená mestom. Z tohto
dôvodu bude, napriek záujmu viacerých
subjektov o jej prevádzkovanie, v správe
MsKS na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Ďalej poslanci
schválili vyradenie budovy verejného WC
na Nám. hrdinov z majetku mesta z dôvodu jeho zrušenia v rámci rekonštrukcie
námestia a úkrytov CO na Ul. M. R. Štefánika a Dopravnej ul. Podobne boli vyradené z majetku mesta aj byty odpredané
do osobného vlastníctva v r. 2011. V rámci
rokovania poslanci schválili niekoľko prenájmov a prevodov nehnuteľného majetku
mesta. Jednou z nich bola žiadosť troch
záujemcov o budovu bývalého kina Slovan.
Vzhľadom k tomu, že záujemcov bolo viac,
tento materiál bol z rokovania stiahnutý
a bude potrebné vyhlásenie verejnej súťaže.
Doplnenými bodmi rokovania boli správy
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na
predaj osobných motorových vozidiel, kde
sa podarilo predať jedno vozidlo a obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných
pozemkov v k. ú. Kalinčiakovo, ktorá bola
už opakovane neúspešná a z toho dôvodu
bola zrušená.
Na záver rokovania v diskusii sa poslanci
zaujímali o sťahovanie knižnice z priestorov DK Družba z dôvodu blížiaceho sa búrania budovy. Podľa poslanca Igora Vargu
riaditeľka Tekovskej knižnice mala v dostatočnom predstihu informácie o zámeroch s touto budovou a z toho vyplývajúcej
nutnosti hľadania nových priestorov. Zo
strany mesta jej boli ponúknuté priestory,
ktoré odmietla. Poslanec Štefan Kalocsay
tlmočil nespokojnosť pracovníkov knižnice
s ponúknutými priestormi v CK Junior,
ktoré sú podľa nich nedostatočné. Ďalej
poslanci diskutovali o plánovanej výstavbe

SC Europa, kde si poslanec Štefan Kalocsay všimol na stránke investora zmeny
v štúdii oproti prerokovávaným zámerom,
s čím súhlasil aj poslanec Miloš Zaujec,
ktorý našiel nezrovnalosti v počte parkovacích miest. Ďalej sa Miloš Zaujec informoval kedy bude postavené plánované detské ihrisko na Vinohradoch a v obytnom
súbore Pri Podlužianke a či mesto plánuje
podporiť mladé rodiny výstavbou nových
bytov alebo stavebnými pozemkami.
Taktiež sa zaujímal o podrobnosti týkajúce
sa predaja turistického vláčika a v súvislosti
s blížiacimi sa Vianocami sa informoval, či
by sa nemohli stánky pri OD Pokrok presunúť na nové námestie, kde by boli lepšie
využité. Poslankyňa Daniela Bognárová sa
požiadala o vytvorenie parkovacích plôch
na Ul. Z. Nejedlého 33-37, kde ich je
nedostatok aj z dôvodu nachádzajúceho sa
tu obchodu. Túto požiadavku podporil aj
poslanec Ján Koštrna, podľa ktorého občania bývajúci v tejto lokalite dávali už aj žiadosť. Poslankyňa Alena Frtúsová informovala o pripravovanej kampani komisie
životného prostredia s cieľom zvýšiť u občanov vnímanie čistoty mesta. Poslanec
Gabriel Földi sa zaujímal, dokedy bude na
Ul. Čsl. armády znížená rýchlosť na 40,
ktorá značne obmedzuje premávku.
Na záver rokovania primátor mesta zhodnotil prvý rok volebného obdobia. Informoval o pripravovanej štúdii parkovania,
na ktorú je potrebné nájsť optimálny spôsob financovania, k čomu požiadal poslancov o podporu. Vyslovil vieru, že sa samospráve podarí aj v novom roku získať ďalšie
nenávratné prostriedky z fondov na realizáciu zámerov mesta. Spolu s viceprimátorkou Beatou Vrábelovou poďakovali za
spoluprácu a zaželali všetkým pokojné
sviatky. Zápisnicu zo zasadnutia a všetky
materiály nájdete na www.levice.sk
(am)

Mesto Levice v rámci projektu "Zdravé mesto" v spolupráci
so Slovenským Červeným krížom Levice
organizuje
PRIMÁTORSKÚ KVAPKU KRVI SPOJENÚ
S VALENTÍNSKOU KVAPKOU KRVI,
ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2012
na Mestskom úrade v Leviciach v obradnej sieni od 8,00 do 12,00 h.
Odber budú vykonávať pracovníci hematologicko - transfúzneho oddelenia
NsP v Leviciach.

Novinky z levickej radnice 1/ 2012

5. strana

spravodajstvo

Zmena vyhradených parkovacích miest pre osoby so ZŤP
Od 1.1.2012 sa všetky vyhradené parkovacie miesta pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ZŤP)
rušia, resp. budú prehodnotené podľa dopravnej situácie na základe vyjadrenia Dopravného inšpektorátu v Leviciach, ktoré je potrebné k vyhradeniu parkovacieho miesta. Použitie dopravných
značiek a vyhradenie parkovacieho miesta je možné na základe povolenia cestného správneho
orgánu - Mesta Levice len so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu v Leviciach.
Vzhľadom k tomu, že sa v súvislosti s narastajúcim stupňom
motorizácie a automobilizácie
postupne mení dopravná situácia v meste, mení sa aj parkovacia politika v jednotlivých
obytných súboroch. Z tohto
dôvodu sa na Dopravnom inšpektoráte v Leviciach konalo
rokovanie za účasti vedenia
mesta, kde bolo okrem iného
prerokované aj vyhradzovanie
parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Vyhradené parkovacie miesta
pre osoby ťažko zdravotne
postihnuté zabezpečí správca
komunikácií - Mesto Levice na
každom parkovisku tak, aby
boli v súlade s STN 73 6056 –
Odstavné a parkovacie plochy.
To znamená, že z celkového

počtu parkovacích miest budú
minimálne 4 % státí navrhnuté
pre osoby ZŤP s parkovacím
preukazom. Tieto miesta nebudú rezervované pre žiadne
konkrétne vozidlo a budú využívané všetkými zdravotne
ťažko postihnutými osobami,
ktoré vlastnia Parkovací preukaz pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím resp.
preukaz osobitného označenia
vozidla. Výnimkou budú len
osoby, ktoré sú odkázané na
invalidný vozík, čo budú musieť preukázať diagnózou.
Vyhradené parkovacie miesta
pre osoby ZŤP budú zabezpečované postupne podľa finančných možností mesta.
Upozorňujeme všetkých, že
v zmysle cestného zákona sa

Svoj život venovali
seniorom
Primátor mesta Štefan Mišák
odovzdal dňa 22. decembra pri
príležitosti životného jubilea
80 rokov Helene Kolmanovej
Cenu primátora za dlhoročnú
aktívnu činnosť v Jednote dôchodcov Slovenska. Zároveň
pri tejto príležitosti odovzdal
odchádzajúcim riaditeľom zariadení sociálnych služieb Fé-

priestupku na úseku pozemných komunikácií dopustí ten,
kto bez povolenia cestného
správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením
zamení, pozmení, premiestni,
odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo
iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie.
Za umiestnenie dopravného
značenia bez povolenia možno
uložiť pokutu do 330 € v zmysle § 22c), ods. 2) zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Uplynutím doby platnosti parkovacích preu-

kazov vydaných mestom Levice
k 31.12. 2011, držitelia motorových vozidiel s preukazom
ZŤP strácajú nárok na vyhradené parkovacie miesto na
konkrétne evidenčné číslo vozidla (ŠPZ). V prípade, že aj po
uplynutí platnosti povolenia
takéto miesto neoprávnene užívate, je potrebné aby ste zvislé
dopravné značenie demontovali. V opačnom prípade pristúpi správca miestnych komunikácií k demontáži na náklady majiteľa motorového vozidla a k sankčnému postihu bez
ďalšieho upozornenia. (ZÜ)

Kúpou obrazov pomohli
Mesto Levice v spolupráci s OZ Miesto v dome a Tekovským
múzeom zrealizovalo v predvianočnom období hlavnú myšlienku umeleckého benefičného projektu Art for help – umením
po-môcť ľuďom v hmotnej núdzi aukciou obrazov.

nix na Komenského ulici a Jeseň života na Družstevníckej
ulici Ing. Daniele Uhrínovej
a Mgr. Milošovi Petrovi ďakovné listy za dlhoročnú spoluprácu v sociálnej oblasti.
Stretnutie sa nieslo v príjemnej
atmosfére so spoločnou témou
zo života dôchodcov.
(am, foto: Adriana Macáková)

Na fotke zľava: E.Kolmanová, M.Petr, D.Uhrínová

Do benefičnej aukcie venovalo
22 amatérskych aj profesionálnych umelcov celkom 45 umeleckých diel bez nároku na honorár. Počas dražby bolo predaných 27 obrazov za celkovú
sumu 1855 eur, ktorá bola venovaná vybraným sociálne slabým rodinám. Za najvyššiu
sumu 500 eur bol vydražený obraz Stvorenie sveta IV. autorky
Alžbety Vadkerti – Havranovej. Úspešná dražiteľka tohto
obrazu získala ako bonus obraz
Jozefa Kanyuka, ktorý venovala Mestu Levice.

Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, kde boli ponúknuté obrazy iba od jedného
umelca a to zakladateľa myšlienky Jozefa Kanyuka. Každým
rokom však umelcov ochotných
nezištne ponúknuť svoje diela
do aukcie pribúda a taktiež sa
toto benefičné podujatie teší
stále väčšej podpore verejnosti.
Všetkým účastníkom aukcie
ďakujeme za podporu tohto charitatívneho podujatia a za pomoc ľuďom v núdzi.
(am, foto: Adriana Macáková)
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Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2012
Poplatok platí poplatník, ktorý má na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta. Sadzba poplatku za kalendárny deň a osobu
je stanovená vo výške 0, 0657 eura.
Pre množstvový zber je výška
poplatku 0,0117 eura za 1 liter
komunálneho dopadu.
Poplatok pre fyzické osoby
správca vyrubí platobným výmerom a pre právnické osoby
rozhodnutím. Poplatok je splatný v dvoch splátkach do 31. 05.
2012 a do 31. 07. 2012
Zníženie, resp. odpustenie poplatku pre poplatníkov, ktorí sa
zdržiavali, resp. zdržujú v zahraničí:
Mesto Levice poplatok odpustí pre poplatníka a aj za osoby,
za ktoré prevzal povinnosti poplatníka, ak preukáže že sa dlhodobo minimálne po dobu
90 po sebe nasledujúcich dní
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, čo preukáže potvrdením o pobyte na území iného
štátu, potvrdením od zamestnávateľa, agentúry, pracovnou
zmluvou, dokladom o pobyte,
potvrdením o štúdiu a iné.
Doklady musia byť preložené
do slovenského jazyka /nemusia byť úradne overené/.
Za doklad sa nepovažuje čestné
prehlásenie, okrem poplatníkov, ktorí sa nepretržite viac
ako 5 po sebe nasledujúcich rokov nezdržiavajú na území
mesta, kde podkladom pre odpustenie bude overené čestné
prehlásenie blízkych osôb.
Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku z titulu jeho pobytu v zahraničí, je
povinný podať žiadosť o zníženie spolu s dokladmi, ktoré
odôvodňujú odpustenie poplatku na kalendárny rok, do
28. 02. 2012.
Ak skutočnosti pre odpustenie
poplatku vzniknú v priebehu
kalendárneho roka, poplatník
tieto preukáže a predloží spolu
so žiadosťou do jedného mesiaca od ich vzniku alebo zániku.
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať
nárok na odpustenie poplatku.
Zníženie poplatku na odstráne
nie tvrdosti zákona:
Mesto na odstránenie tvrdosti
zákona môže znížiť poplatok

pre poplatníka a aj za osoby, za
ktoré prevzal povinnosť poplatníka v nasledovných prípadoch:
a/ pre poplatníkov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej
núdzi, o 50 % z poplatku vyrubeného na poplatníka a spoluposudzované osoby na kalendárny rok. Úľava sa bude
poskytovať od dátumu poberania dávok v hmotnej núdzi
v bežnom roku,
Spôsob preukázania: potvrdenie od Úradu práce s vyznačením dátumu začatia poberania dávok v hmotnej núdzi a
spoluposudzovaných osôb,
b/ pre poplatníkov s trvalým
pobytom na území mesta, ktorí
preukážu, že sa v meste nezdržiavajú viac ako 170 dní, o 50 %
z poplatku vyrubeného na kalendárny rok a na osobu,
Spôsob preukázania: potvrdenie o prechodnom pobyte,
potvrdenie o návšteve školy,
vrátane dokladu preukazujúceho ubytovanie v mieste navštevovania školy, /vlastníctvo nehnuteľnosti, potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva/, potvrdenie od zamestnávateľa a potvrdenie o ubytovaní ,
c/ pre poplatníkov hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach, umiestnených v domovoch sociálnej starostlivosti,
vo výkone trestu, ubytovaných
v domoch opatrovateľskej služby a v ubytovniach mesta Levice, vojakom profesionálnej
armády - Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vo výške
100% z poplatku vyrubeného
na osobu a kalendárny rok, po
dobu trvania pobytu v uvedených zariadeniach, resp. po dobu trvania pracovného pomeru
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte v uvedených zariadeniach, potvrdenie od zamestnávateľa
d/ pre poplatníkov bez prístrešku, pre poplatníkov s trvalým
pobytom Mesto Levice vo výške 100 % z výšky poplatku
vyrubeného na osobu a príslušný rok. Pri poplatníkoch sa bu-

de zohľadňovať aj rodinný príslušník,
Spôsob preukázania: zistenia
mestskej polície, mestského
úradu Levice
e/ pre fyzické osoby, ktoré užívajú alebo sú oprávnené užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta Levice na iný
účel ako na podnikanie a nemajú na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt, o 70 %
z poplatku na príslušný rok,
Spôsob preukázania: žiadosť na
odstránenie tvrdosti zákona
a preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti
Žiadosti na odstránenie tvrdosti zákona spolu s podkladmi
preukazujúcimi dôvody zníženia poplatku podľa písm. a/,
b/, e/, je potrebné podať do
28.f ebruára 2012.
Žiadosť na odstránenie tvrdosti
zákona spolu s podkladmi
preukazujúcimi dôvody zníženia poplatku podľa písm. c/, je
poplatník povinný podať najneskôr do 31. októbra 2012,
na ktorý sa poplatok vyrubuje.
Odstránenie tvrdosti zákona
podľa písm. d/, správca poplatku poskytne bez žiadosti, na

základe údajov získaných správcom daní od mestskej polície
a mestského úradu Levice.
Ak vznikne poplatníkovi nárok
na zníženie poplatku odstránením tvrdosti zákona podľa
viacerých prípadov uvedených
v § 28 ods.1 správca poplatku
uplatní len jedno zníženie
poplatku výhodnejšie pre poplatníka.
Na neskoršie podanie žiadosti
a dokladov mesto Levice neprihliada.
Tlačivá, žiadosti a Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levice č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú uverejnené
na stránke mesta www.levice.sk.
V porovnaní s rokom 2011 dochádza v roku 2012 k zvýšeniu
sadzieb poplatku. Tieto zmeny,
ako aj zmeny, ktoré nastali u
poplatníkov v roku 2011 budú
zapracované do platobných výmerov, a preto odporúčame občanom, aby platby realizovali až
po obdŕžaní platobných výmerov, kde bude vyčíslená
presná výška poplatkovej povinnosti na rok 2012. Pri
platbe v pokladni MsÚ je poplatník povinný predložiť platobný výmer.
(Finančné oddelenie MsÚ Levice)

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
Mesto Levice vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (MZZO) na území mesta Levice a mestských častí, aby
do 15. februára 2012 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 2012, je
mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné
postihy, v zmysle ustanovenia § 8 zák.č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty do 663,87
€ (20.000,- Sk).
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného
prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267)
a v úradných tabuliach mesta Levice.
Tlačivo "Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012" si môžete prevziať v kancelárii prvého kontaktu (KPK) MsÚ Levice, alebo stiahnuť z webovej stránky mesta www.levice.sk.
Ing. Štefan Mišák, primátor mesta
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Daň z nehnuteľností na rok 2012
V porovnaní s rokom 2011 dochádza v roku 2012 k zvýšeniu sadzieb daní z nehnuteľností. Tieto
zmeny, ako aj zmeny, ktoré nastali u daňovníkov v roku 2011, budú zapracované do platobných
výmerov a preto odporúčame občanom, aby platby za daň z nehnuteľností realizovali až po
obdržaní platobných výmerov, kde bude vyčíslená presná výška daňovej povinnosti na rok 2012.
Daňové priznanie je daňovník
povinný podať do 31. januára
2012, podľa stavu k 1. januáru
2012. Daňové priznanie podáva len daňovník, u ktorého
v priebehu roka 2011 nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Napr. stal sa majiteľom nového bytu, vlastníkom
alebo správcom či nájomcom
nehnuteľnosti, boli ukončené
nadstavby či prístavby, nastala
zmena účelu využívania stavby,
zmena druhu pozemku a pod.
Tlačivá na daňové priznanie sú
k dispozícií na Mestskom úra-

de Levice na referáte daní a poplatkov.
Sadzby daní a platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Levice č. 114 o dani z nehnuteľností sú uverejnené na stránke www.levice.sk, a sú k dispozícii aj na referáte daní a poplatkov na MsÚ Levice.
Daň sa vyrubi platobným výmerom. Daň nižšia ako 3 eurá
sa nebude vyrubovať ani vyberať. Daň je splatná v 2 splátkach, do 31.mája 2012 a do
31. júla 2012.
Správca dane poskytuje nasledovné zníženie dane zo stavieb

a z bytov vo výške:
a/ 25 % z daňovej povinnosti
na stavby na bývanie a z bytov
vo vlastníctve zdravotne postihnutých občanov alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b/ 25 % z daňovej povinnosti
na garáže vo vlastníctve ťažko
zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia
pre motorové vozidlá na ich
dopravu,
c/ 25 % z daňovej povinnosti
na stavby na bývanie a z bytov

vo vlastníctve občanov starších
ako 62 rokov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
Pri uplatnení zníženia dane
z nehnuteľností sa posudzuje
stav k 1.januáru 2012. Preukaz
o zdravotnom postihnutí v roku 2012 predložia len tí daňovníci, ktorí sa stali jeho
držiteľmi v roku 2011. Nové
preukazy sú povinní predložiť
aj tí daňovníci, u ktorých už
predložené preukazy stratili
platnosť a to v termíne do
31.1. 2012.
Pri súbehu zníženia dane zo
stavieb a z bytov sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka, daňovníkovi bude
poskytnuté len jedno zníženie
dane pre neho výhodnejšie.
Finančné oddelenie MsÚ Levice

Podané projekty k roku 2011
Vážení občania, v uvedenej tabuľke nájdete prehľad podaných projektov mestom Levice za rok 2011. Ako vidno z výsledkov, všetka
snaha dosť často vyšla nazmar, keď z množstva spracovaných a podaných projektov počas tohto roku bola väčšina neschválených.
Veríme, že projekty, ktoré sa ešte posudzujú, a projekty, ktoré podáme v roku 2012, budú úspešnejšie a prispejú k zlepšeniu života
v našom meste.
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V priemyselnom
parku vyrastie
nová výrobná hala
V priemyselnom parku Levice-Géňa plánuje investor z Indie
postaviť novú halu. V prvej fáze by tu mal zamestnať 100 ľudí.
Firma TAPLAST už pôsobí v priemyselnej zóne štyri mesiace
v priestoroch talianskej firmy Serioplast. Obidve firmy za zameriavajú na výrobu plastových obalov. Keďže mu tento priestor nestačí a zároveň narastá aj výroba Serioplastu, začali
s mestom rokovať o výstavbe novej haly. K dispozícii je už
pozemok aj komunikácia, na ktorú bude výjazd z nového závodu.

Prihlásenie detí do materskej školy
Termín podávania žiadostí na prijatie detí do materských škôl
v Leviciach pre školský rok 2012/2013 je v priebehu mesiaca
marec, t. j. od 1. 3. do 30. 3. 2012, žiadosti prijímajú riaditeľky
jednotlivých materských škôl.
Súčasťou oznámenia miesta a termínu podávania žiadosti sú aj
podmienky prijímania detí, ktoré riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove materskej školy a inom verejne
dostupnom mieste od 15. februára.

Riaditeľka Základnej školy Andreja Kmeťa,
Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie
zástupcu riaditeľa pre druhý stupeň Základnej školy
Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice.
Kvalifikačné predpoklady:
- druhý stupeň vysokoškolského vzdelania pedagogického smeru
Iné požiadavky:
- 5 rokov pedagogickej praxe (aprobačný predmet anglický jazyk)
- I. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada
- znalosť príslušnej legislatívy
- organizačné a riadiace schopnosti
- osobné a morálne predpoklady
- občianska bezúhonnosť
Prihlášku do výberového konania spolu s overenými dokladmi
o vzdelaní, osobným dotazníkom, profesijným životopisom
a výpisom z registra trestov (nie starším, ako 3 mesiace) je
potrebné zaslať do 23. 01. 2012 s označením „Výberové
konanie“
na adresu:

Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice

MESTO LEVICE VYHLASUJE VOJNU ŠPINE A NEPORIADKU!
Špina a smeti okolo hlavných peších ťahov, neporiadok okolo kontajnerov a čierne skládky odpadu kdekoľvek sa pozriete sa stávajú
už takmer neoddeliteľnou súčasťou nášho života a nenápadne znižujú naše hodnoty a štandardy posudzovania úrovne a kvality životného prostredia, v ktorom žijeme.
Mesto Levice vynakladá nemalé úsilie na to, aby ľudia,
ktorí tu žijú pracujú, sa tu cítili
dobre a zároveň aby naše mesto
pozitívne vnímali aj návštevníci či už zo Slovenska alebo zo
zahraničia. Neoddeliteľnou súčasťou posudzovania kultúry
života v meste je aj čistota. Žiaľ
mnohí neváhajú zahodiť papierik či ohorok na chodník
alebo rovno vysypať za vrece
odpadu priamo do kríkov.
Rozkopané smetné nádoby sú
pravidelným výsledkom nájazdov podgurážených mladíkov
vracajúcich sa z diskoték. Rozsypané potraviny okolo kontajnerov sa stávajú zdrojom obživy pre divo žijúce zvieratá,
rozhádzané papiere všade po
okolí sú zas vhodným materiálom na vystlanie hniezd hlodavcov, ktoré sa tak v teple
môžu nerušene množiť. Potkany môžu prenášať cca až 40
rôznych nebezpečných chorôb,
napr. besnotu, tularémiu, leptospirózu, týfus, črevné ocho-

renia, choleru a pod., ktoré sú
všetky prenosné na človeka.
Komisia pre životné prostredie,
výstavbu a územné plánovanie
pri MsZ v Leviciach sa rozhodla vyzvať Vás občanov k spolupráci pri riešení problémov
na úseku životného prostredia,
no tento krát aj iným, neštandardným spôsobom:
1. prostredníctvom dotazníka
chceme čo najpodrobnejšie
zmapovať všetky problémové
lokality,
2. chceme v nich identifikovať
príčiny podieľajúce sa na ich
vzniku,
3. chceme poznať Vaše názory
a návrhy na riešenie problémových lokalít,
4. prostredníctvom fotografickej súťaže chceme zdokumentovať vnímanie problémov
očami Vás občanov.
Dotazník chceme vyhodnotiť a použiť k prijatiu harmonogramu cielených opatrení,
individuálnych i systémových,

pre každú označenú lokalitu.
Fotografickú súťaž je možné
týmto zverejnením považovať
za vyhlásenú. Súťažiť sa bude
na témy:
• ZÁKUTIA MESTA, NA
KTORÉ NIE SME HRDÍ
(fotografické zdokumentovanie
problémových lokalít)
• PRICHYTENÍ PRI ČINE
(objektívom fotoaparátu, resp.
mobilu prichytení aktéri neporiadku pri čine).
Dotazníková a fotografická
akcia potrvá rok. Účelom je
zachytiť všetky štyri ročné
obdobia a ich vplyv na úroveň
znečistenia mesta. Fotografie
budú aj priebežne uverejňované na stránkach Levických
noviniek a na web stránke
mesta. Fotografická súťaž bude
vyhodnotená v decembri 2012
a autori 10 najzaujímavejších
fotografií budú ocenení vecnými cenami. 10 účastníkov
dotazníkovej akcie bude vyžrebovaných a odmenených tiež
vecnými cenami.

Dotazníky a fotografie je možné zaslať alebo osobne odovzdať v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Leviciach. Na fotografie prosíme
napísať heslo „Vojna špine“.
Vážení občania,
Budeme Vám vďační, ak si
nájdete niekoľko minút na
zodpovedanie otázok uvedených v dotazníku, ktorý nájdete aj na webovej stránke
mesta pod označením „Vojna
špine“ alebo v kancelárii prvého kontaktu.
V prípade, že na niektorú
z otázok neviete alebo nechcete
odpovedať, pokojne ju vynechajte.
Rovnako Vám budeme vďační,
ak budete mať fotoaparát stále
pripravený a namierený na
problémy v životnom prostredí
a na tých, ktorí ich spôsobujú.
ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU
SPOLUPRÁCU!
Členovia komisie ŽPV a ÚP pri
MsZ v Leviciach
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Z histórie levického námestia
(pokračovanie
čísla)

z

minulého

r. 1918 - 1945
Približne na mieste dnešného
Pomníka hrdinom stála od roku 1932 bronzová socha generála Milana Rastislava Štefánika. Na počesť významného
štátnika ju 5. mája na hlavnom
námestí pri príležitosti 13.
výročia jeho úmrtia odhalil 82.
zbor Slovenskej ligy v Leviciach. Monumentálne dielo
zobrazovalo M. R. Štefánika vo
francúzskej uniforme. Pri nohách mal orla s ratolesťou v zobáku. Socha bola dielom banskobystrického sochára Miroslava Matošku a vznikla na základe zbierok Levičanov a obyvateľov okolia. Stála na vysokom kamennom podstavci

s vyrytými iniciálami a priezviskom. Sochu oficiálne odovzdal Ondrej Zošťák, podpredseda 82. zboru Slovenskej ligy,
prevzal ju starosta mesta Karol
Šimko. Socha spočiatku stála
osamotene, v roku 1936 jej
okolie upravili, skrášlili zeleňou
a ohradili kovovým zábradlím
a sochu osvetlili reflektormi. Po
Viedenskej arbitráži Levice
pričlenili k horthyovskému Maďarsku a preto 4. novembra
1938 sochu československí vojaci demontovali a odviezli do
Nitry, kde ju 7. mája 1939
slávnostne odhalili pred budovou súdu. Sochu na hlavnom levickom námestí vystriedal stožiar s maďarskou štátnou vlajkou. V tom čase námestie opäť premenovali na
Námestie L. Košúta (Kossuth

Lajos tér). Po skončení druhej
svetovej vojny sochu Štefánika
previezli naspäť do Levíc
a umiestnili pred budovu meštianskej školy (dnes Gymnázium Andreja Vrábla) na miesto, kde v tridsiatych rokoch 20.
storočia stál pamätník Miroslava Tyrša, zakladateľa Sokola.
V dôsledku meniacej sa povojnovej politiky, keď sa k moci
dostal totalitný režim, Štefánikovu sochu aj z tohto miesta
odstránili, neľútostne rozbili
a odovzdali do zlievarne farebných kovov.

PO ROKU 1945
Po oslobodzovacích bojoch o
Levice sa námestie stalo na čas
vojenským cintorínom. Od roku 1945 tu prechodne pochovávali sovietskych a rumun-

ských vojakov, ktorí padli v okolí mesta. Veliteľ mesta major
Godonin v máji 1945 nariadil,
aby bol na pietnom mieste
postavený pomník. Travertínový pomník bol postavený prevažne zo zbierok obyvateľstva.
Financie na stavbu pomníka sa
zbierali nie len v meste, ale aj
v celom okrese. Pomník padlým odhalili 28. októbra 1945
pri príležitosti osláv vzniku
republiky. Autorka ideového
návrhu bola miestna výtvarníčka Ica Tabyová. Námestie
v novších dejinách slúžilo najmä ako parkovisko ako aj
priestor pre tradičné jarmoky
a rôzne spoločenské, kultúrne,
politické a vojenské udalosti.
(Csaba Tolnai,
foto: archív autora, Štátny
archív pobočka Levice)

Kam s kultúrou?
O niekoľko týždňov sa začne s búraním budovy Domu kultúry Družba z dôvodu výstavby nového obchodného centra. Kam sa presunie všetko zázemie a kde sa budú kultúrne podujatia organizovať sme sa spýtali riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Leviciach
(MsKS) Berty Jasečkovej.
Z dôvodu plánovanej asanácie Domu kultúry Družba bola uznesením mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2011 táto nehnuteľnosť od februára 2012 vyňatá zo správy budov z dôvodu jej
asanácie.
Kultúrne podujatia, ktoré pravidelne prebiehali v tomto objekte,
plánujeme prispôsobiť k daným možnostiam do priestorov CK
Junior a pripravovaných priestorov synagógy a amfiteátra. Ostatné kultúrne podujatia, ktoré má MsKS naplánované v exteriéroch, zostávajú stále v platnosti (Rybací piknik, Hradné slávnosti, Deti a poľovníci na hrade, MDD, Country fest, Mikuláš
v meste...), nie je tu žiadny dôvod ich obmedzenia alebo ukončenia. Po úpravách kinosály v CK Junior v prvom polroku 2012 tu
okrem kultúrnych podujatí naďalej plánujeme premietanie po-

dobne aj v letnom kine amfiteáter v 35 milimetrovom formáte.
Premietanie vo formáte 2D a 3D budú zabezpečovať v meste
Levice investori, ktorí plánujú postaviť v nových nákupných strediskách kinosály vybavené aj takouto technikou.
MsKS naďalej bude zabezpečovať a poskytovať aj ostatné služby, na ktoré boli obyvatelia zvyknutí ako vylepovanie plagátov,
prenájom prenosného pódia, prenájom priestorov CK Junior, výpožička kostýmov (bude presťahovaná do priestorov CK Junior),
služby mestského rozhlasu či služby Levickej informačnej agentúry.
Všetky nové informácie ohľadne presťahovania a fungovania programovej agentúry z DK Družba budú postupne zverejňované na
stránke MsKS www.mskslevice.sk.
(am)
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Levická Kalvária sa rozrástla o novú oddychovú zónu
Projekt mesta Levice pod názvom „Kalvária – miesto pre
každého...“ bol schválený a podporený Nadáciou Orange v rámci
grantového programu Šanca pre váš región vo výške 2 000 eur.
Za spolupráce 42 dobrovoľníkov (študentov, obyvateľov)
vytvorilo mesto nové oddychové a vyhliadkové miesto, ktoré
slúži obyvateľom mesta, ale i jeho návštevníkom. V rámci projektu sa okrem vyčistenia danej
lokality od odpadkov, pokosenia trávy a náletovej dreviny,
namaľovalo i zhrdzavené zábradlie na schodisku, osadili sa la-

vičky so smetnými košmi, orientačné stĺpy a panoramatická
informačná tabuľa, na ktorej sú
vyznačené pamiatky mesta
v štyroch jazykových mutáciách. Zaujímavou súčasťou
projektu bolo i namaľovanie
prícestného pútača, ktorý ľudí
láka na vŕšok Kalvárie.
Cieľom projektu, ktorý reagoval na podnety obyvateľov bolo

vytvorenie oddychovej zóny,
ktorá ponúka výhľad na centrum mesta, jeho pamiatky ako
i široké okolie, podpora rozvoja cestovného ruchu a pritiahnutie ľudí späť k prírode.
Veríme, že si Kalvária nájde
ešte viac priaznivcov nielen
medzi staršími obyvateľmi, ale
i mládežou, že prispeje k tomu,
aby ľudia trávili viac času v prírode, s rodinou či kamarátmi
a získali zaujímavé informácie

PROGRAM KINA JUNIOR
14. a 15. 1. 2012 o 15,30 hod.
MEDVEĎ YOGI (YOGI BEAR)
USA. Animovaná rozprávka, MP,
SD, 80 min., Vstupné: 2,30 €
14. a 15. 1. 2012 o 18,30 hod.
DLH (THE DEBT) USA. Dráma,
triler, MP od 12 rokov, ČT, 114
min., Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA
17. a 18. 1. 2012 o 18,30 hod.
MAJSTROVSKÝ PLÁN (TOWER HEIST) USA. Komédia,
MP od 12 rokov, ČT, 100 min.,
Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA
19. 1. 2012. o 19,00 hod.
DOMOV NA VIANOCE Nemecko, Nórsko, Švédsko
Filmový Klub Otáznik
20. 1. 2012 o 18,30 hod.
VYSNÍVANÝ DOM (DREAM
HOUSE) USA. Triler, MP od 15
rokov, ČT, 90 min., Vstupné: 2,30 €
21. a 22. 1. 2012 o 15,30 hod.
MACKO PÚ (WINNIE THE
POOH)USA. Anim. rod. komédia,
MP, SD, 64 min., Vstupné: 2,- €
21. a 22. 1. 2012 o 18,30 hod.
SILVESTROVSKÁ NOC (NEW
YEAR´S EVE) USA. Komédia,
MP od 12 rokov, ST, Vstupné:
2,50 €, PREMIÉRA
24. a 25. 1.2012 o 18,30 hod.
VYMEDZENÝ ČAS (IN TIME)
USA. Akčný sci-fi triler, MP od 12

rokov,ST, 109 min., Vstupné:
2,30 €, PREMIÉRA
26. 1. 2012 o 19,00 hod.
PROJEKT FRANKENSTEIN
Maďarsko, Nemecko, Rakúsko
Filmový klub Otáznik
27. 1. 2012 o 18,30 hod.
JOHNNY ENGLISCH SA VRACIA Izrael/ Francúzsko/ Japonsko/
Veľká Británia. Komédia, MP, ČV,
108 min., Vstupné: 2,30 €,
28. a 29. 1. 2012 o 15,30 hod.
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR. Rodinný film, MP od 12
rokov, ČV, 90 min., Vstupné: 2,- €
28. a 29. 1. 2012 o 18,30 hod.
SHERLOCK HOLMES A HRA
TIEŇOV (SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS)
USA. Akčný krimi, MP od 12
rokov, ST, Vstupné: 2,50 €,
PREMIÉRA
31. 1. 2012 o 18,30 hod.
POLNOC V PARÍŽI (MIDNIGHT IN PARIS) USA. Romantická komédia, MP od 15
rokov, ČT, 94 min., Vstupné: 2,30
€, PREMIÉRA
NA FEBRUÁR PRIPRAVUJEME:
Polnoc v paríži, 3- Iron, Lidice,
Artur zachráni Vianoce, Paranormal activity, Twilight sága – Úsvit
1, Outsider, a iné...

o histórii mesta, význame samotného vŕšku Kalvárie a v neposlednom rade, aby sa zachovala hlavná myšlienka celého
projektu obnovy Kalvárie: „Záchrana nášho dedičstva pre
ďalšie generácie.“
Ďakujeme Nadácii Orange, že
sme mohli zrealizovať takýto
zaujímavý projekt a vytvoriť
tým novú zelenú oázu v našom
meste!
(zo)
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