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Levice nominované na Oskara!
Mesto Levice získalo nomináciu na
cenu Oskar bez bariér v súťaži, ktorej
už 8. ročník vyhlásilo Združenie miest
a obcí Slovenska (ZMOS). Súťaž je
zameraná na prezentáciu aktivít
samospráv v oblasti pomoci sociálne
znevýhodneným skupinám.
Táto prestížna súťaž je ocenením miest
a obcí, ktoré venujú zvýšenú pozornosť
zdravotne postihnutým občanom, rozvo
ju ich životných podmienok a umožňujú
ich plnú integráciu do života a spoločnosti.
ZMOS ako organizátor a vyhlasovateľ ju po
važuje nielen za ocenenie samospráv, ale aj
za spôsob ukážky príkladov rôznych mož
ností motivácie a inšpirácie pre iné mestá
a obce ako zlepšovať podmienky pre čo naj
lepší život zdravotne postihnutých občanov.
Tohtoročnými finalistami boli mestá Dolný
Kubín, Levice, Nitra a obce Santovka a Le
hota pod Vtáčnikom. Každá samospráva
inovatívnym spôsobom prispela k riešeniu

sociálnych a zdravotných problémov a aj
preto bolo hodnotenie poroty mimoriadne
zložité. Levice sa do súťaže zapojili s množ
stvom originálnych projektov ako vytvore
nie Bezbariérovej komisie a Rady seniorov,
ktoré svojimi návrhmi výrazne prispievajú
k zlepšeniu kvality života handicapovaných
občanov či dôchodcov. Ďalšími aktivitami,
ktoré oslovili hodnotiacu komisiu a Levi
ciam prispeli k nominácii boli Predvianočná
benefičná aukcia, ktorej výťažok bol veno
vaný sociálne slabším rodinám, zariadenie
na komunikáciu s nedoslýchavými občanmi
na mestskom úrade, terénna sociálna práca
v lokalite Ladislavov Dvor či vydanie bro
žúrky „Sprievodca sociálnymi službami“.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa usku
točnilo 16. mája 2012, v predvečer 23.
snemu Združenia miest a obcí Slovenska,
v priestoroch hotela Double Tree by Hilton
v Bratislave. Mestu Levice sa tento rok síce
nepodarilo zvíťaziť, ale Oskar neodišiel ďa
leko. Získala ho obec Santovka s projektom

rekonštrukcie domova dôchodcov. Počas
slávnostného galaprogramu víťaznej obci
odovzdal cenu minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter a predseda Zdru
ženia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.
Držiteľom ocenenia za rok 2010 je mes
to Poprad a v roku 2009 Oskara získalo
mesto Nitra.
Ing. Adriana Macáková
MsÚ Levice

Mesto Levice hľadá nového kontrolóra
Mesto Levice vyhlásilo výberové konanie
na pozíciu hlavného kontrolóra mesta
Levice. Doterajší kontrolór Ing. Alexander
Bačík sa vzdal funkcie ku dňu 17. 5. 2012
z dôvodu prijatia funkcie riaditeľa Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

V zmysle zákona je samospráva povinná
do 60 dní od vzdania sa funkcie hlavného
kontrolóra vyhlásiť voľbu nového kontro
lóra mesta. Z tohto dôvodu bolo zvolané
mimoriadne zasadnutie mestského zastu
piteľstva, ktoré prijalo vzdanie sa funkcie
hlavného kontrolóra a vyhlásilo výbero
vé konanie na túto funkciu. Zároveň boli
schválené podmienky výberového kona
nia, ktoré nájdete na str. 5. Záujemcovia
o výkon tejto funkcie môžu svoje prihlášky
podávať do 14. 6. 2012. Následne na naj
bližšom zasadnutí dňa 28. 6. 2012 mestskí
poslanci schvália nového kontrolóra. Do
tej doby bude útvar hlavného kontrolóra
plniť svoje úlohy bez vedúceho pracovní
ka. „Bolo mi cťou spolupracovať s Mestom
Levice a vykonávať túto funkciu“, povedal
dojato Alexander Bačík. „Verím, že aj na
novom pracovisku budem tomuto mestu
a samospráve ďalej nápomocný“, dodal vo
svojom príhovore.

Ing. Alexander Bačík pôsobil v samo
správnej politike už od roku 1998, či už
ako mestský poslanec, člen komisií alebo
od r. 2011 ako hlavný kontrolór mesta. Po
prijatí ponuky vykonávať funkciu riaditeľa
úradu práce sa vracia na svoje dlhoročné
pracovisko. Ako uviedol, jeho cieľom nie
je robiť žiadne veľké zmeny, ale predo
všetkým zabezpečenie hlavnej úlohy tohto
úradu a to pomoc občanom, ktorí potre
bujú poradiť v zložitých životných situáci
ách.
(am)
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Mesto Levice
zverejní neplatičov
Mesto bude zverejňovať neplatičov
na svojej web stránke www.levice.sk.
Informácie budú zverejnené cez
portál elektronickej samosprávy
e-GOV, kde už koncom mája občania
nájdu zoznam evidovaných psov.
Uverejňovanie údajov o neplatičoch
si vyžaduje dôkladnú analýzu dát,
pričom informácie sa budú zverej
ňovať postupne. Približne v druhej
polovici mája mesto plánuje zverejniť
zoznam psov v meste. Zoznam bude
obsahovať iba rasu ku ktorej pes pat
rí, ulicu a popisné číslo, na ktorú je
nahlásený. Ak občania zistia nezhody
reálneho stavu s publikovaným zo
znamom, môžu nahlásením zabezpe
čiť dodržiavanie všeobecne záväzné
ho nariadenia mesta alebo napríklad
aj správnu platbu dane za psa. Údaje
bude možné priamo v systéme lokali
zovať aj na mape mesta. V súčasnosti
sa pripravuje aj zverejnenie zoznamu
daňových dlžníkov podľa stavu k 31.
decembru predchádzajúceho roka,
u ktorých úhrnná výška daňových
nedoplatkov presiahla u fyzickej oso
by 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
Mesto Levice, ako príslušný správca
daní, zverejní zoznam neplatičov
v zmysle § 52 ods. 2 a 4 daňového po
(MsÚ)
riadku.
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Mesto hospodárilo s prebytkom
Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.apríla 2012 schválili
Záverečný účet mesta Levice za rok 2011. Prebytok skoro pol milióna eur svedčí o tom,
že mesto nakladalo s rozpočtovými prostriedkami hospodárne.
Hneď v úvode treba uviesť, že sa podari
lo udržať trend z predchádzajúcich rokov
a hospodárenie mesta dopadlo opäť pozi
tívne, keď výsledkom rozpočtového hos
podárenia za uplynulý rok bez finančných
operácií je prebytok vo výške 418 061 €. Ra
cionálnou konštrukciou rozpočtu v decem
bri 2010, jeho zmenou v apríli 2011 a napo
kon i rozpočtovými opatreniami v priebehu
roka sa nám darilo eliminovať predovšet
kým výpadok v podielových daniach, kto
rý k 31. 12. 2011 v porovnaní s pôvodnou
prognózou predstavoval 288 745 €. Tento
nepriaznivý stav sa premietol aj do života
mesta, ale dokázali sme sa s tým vysporia
dať. Dôležitým zdrojom financií pre rozvoj
mesta boli kapitálové transfery. Tu by som
rád vyzdvihol predovšetkým transfer na
rekonštrukciu synagógy (923 590 €) a revi
talizáciu námestia (1 331 905 €). Na tieto,
ale i na ďalšie investičné akcie mesto muse
lo prispieť i zo svojich vlastných zdrojov. Je
však dôležité uvedomiť si fakt, že Levice boli
schopné spolufinancovať aj takéto finančne
náročné projekty. Nie každá samospráva to
dokáže. Za pozornosť tiež stojí aj zadĺženie
mesta: v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.,
v znení neskorších zmien a doplnkov ne
smie celková suma dlhu prekročiť 60 %
skutočných bežných príjmov predchádza
júceho rozpočtového roka (v prípade nášho
mesta je to 11,33 %; v porovnaní s rokom

2010 je to pokles o 2,26 %, teda zadĺženie
mesta kleslo) a suma ročných splátok ná
vratných zdrojov financovania neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov pred
chádzajúceho rozpočtového roka (u nás je
to 3,09 % oproti 2,92 % v roku 2010 – mier
ny nárast je spôsobený nižšími skutočnými
bežnými príjmami v roku 2011 v porovnaní
s rokom 2010).
Aj vďaka týmto výsledkom hospodárenia
mohlo zastupiteľstvo schváliť na svojom
zasadnutí rozpočtové opatrenie, ktorým
uvoľnilo z rezervného fondu 855 330 € na
financovanie viacerých kapitálových vý
davkov v tomto roku. Spomeňme napríklad
83 000 € na 1. etapu rekonštrukcie Domu
smútku, 200 000 € na integrované detské
ihriská, 20 000 € na zastávky MHD, 20 000 €
na spevnené plochy pre stanovištia kontaj
nerov, 49 600 € na hydraulické vyregulova
nie a rekonštrukciu tepelného hospodárstva
6. ZŠ, 40 000 € na technickú vybavenosť
individuálnej bytovej výstavby na Nixbróte;
ďalej sme podporili spracovanie projektovej
dokumentácie pre kanalizáciu a cestu v Ka
linčiakove či chodníky na ulici Š. Majora.
Rovnomerný rozvoj a rozumné hospodá
renie vo všetkých oblastiach zostáva našou
prioritou aj v roku 2012.
RNDr. Ján Krtík
predseda komisie finančnej, regionálnej
politiky a správy mestského majetku

Mladí basketbaloví majstri u primátora
Dňa 11. mája 2012 primátor mesta Štefan
Mišák prijal na pôde mesta členov bas
ketbalového klubu VI. ZŠ, ktorí v apríli
zvíťazili na Majstrovstvách Slovenska
základných škôl v basketbale chlapcov. Po
predchádzajúcich úspechoch sa mladým
basketbalistom podarilo získať aj najkraj
ší titul – titul majstrov Slovenska. „Táto
chvíľa je pre riaditeľov, učiteľov aj trénerov
jednou z najkrajších, keď vidia, že ich prá
ca mala význam a bola patrične ocenená“,
povedal primátor. „Je to úspech nielen sa
motných žiakov, ale celej školy a mesta“,
dodal.
Primátor odovzdal riaditeľovi školy Duša
novi Polákovi aj jednotlivým basketbalis
tom dary za úspešnú reprezentáciu nášho
mesta. Na záver nechýbal podpis mladých
majstrov do Pamätnej knihy mesta.
Adriana Macáková, MsÚ Levice
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Obnovená synagóga privítala
svojich prvých návštevníkov
Levická synagóga je po dlhých rokoch
opäť prístupná verejnosti. Mesto Levice
ju po necelých dvoch rokoch stavebných
a reštaurátorských prác slávnostne
otvorilo niekoľkodňovým kultúrnym
programom venovaným okrem iného aj
židovskej tematike.
Počas slávnostného otvorenia dňa 26. aprí
la, ktoré bolo určené pre pozvaných hostí,
vystúpil sólista Opery SND Ivan Ožvát a ko
morné trio Asociácia náročného diváka so
židovskými piesňami. Podujatie moderoval
p. Štefan Bučko. Na slávnostné otvorenie
prijali pozvanie aj zástupcovia Židovských
náboženských obcí – levický rodák Franti
šek Bányai, riaditeľ Pražskej židovskej obce
a zástupcovia Ústredného zväzu Židov
ských náboženských obcí SR. Prítomní boli
aj poslanci súčasného a minulého mestské
ho zastupiteľstva, zástupcovia dodavateľa,
projektanti, predstavitelia inštitúcií, orga
nizácií a cirkví v meste a taktiež členovia
niekoľkých židovských rodín z Levíc. Ob
novená budova prilákala množstvo náv
števníkov, počas troch dní pre verejnosť si
ju prišlo prezrieť vyše 1000 ľudí. Pripravené
podujatia boli vypredané a počas dňa otvo
rených dverí sa dvere doslova nezatvorili.
Pri tejto príležitosti dala samospráva v spo
lupráci s Klubom filatelistov v Leviciach
vyrobiť aj príležitostnú pečiatku, ktorou si
záujemcovia mohli dať opečiatkovať odosie
lanú poštu na Pošte 1 v Leviciach. Pečiatka,
ktorej autorom je Želiezovčan Adrián Ferda,
má predovšetkým hodnotu pre zberateľov,
ale určite je zaujímavá aj pre občanov meste
na pamiatku tejto slávnostnej udalosti.
Budovu synagógy z roku 1883 samosprá
va nadobudla do vlastníctva v roku 1991.

Roky nevyužívaný objekt bol v tom čase
už v značne poškodenom stave a aj z tohto
dôvodu bolo snahou samosprávy túto kul
túrnu pamiatku zrekonštruovať a zachovať
pre ďalšie generácie. Z vlastných zdrojov
mesta však takto rozsiahly záchranný pro
jekt nebolo možné uskutočniť. Po mno
hých neúspešných žiadostiach a rokova
niach bola v roku 2010 mestu schválená
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Regionálneho operačného programu
v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho po
tenciálu regiónov. Celkové náklady na
projekt boli vo výške 1,6 mil. eur. Nená
vratný finančný príspevok predstavoval
95 % z celkových nákladov, mesto projekt
spolufinancovalo vo výške 5 % sumou
skoro 80 tis. eur.
Rekonštrukčné práce začali dňa 20. 7. 2010
a boli naozaj rozsiahle – od náročných, do
slova záchranných prác na objekte synagó
gy, cez vybudovanie prístavby pre zázemie
objektu (WC, kotolňa, výťah), vodovod
nej, kanalizačnej a elektrickej prípojky až
po terénne úpravy, kamenné oplotenie
a vybudovanie parkoviska. Na strechu

bola použitá medená krytina ako aj na
odtokové žľaby, v objekte je podlahové kú
renie. Okenné výplne a dvere sú kópie pô
vodných. Pamiatkový dohľad nad rekon
štrukciou vykonával Krajský pamiatkový
úrad v Nitre, ktorý okrem odsúhlasovania
výsledkov výskumu a návrhov reštaurá
torských prác, priebežne kontroloval rea
lizáciu prác a taktiež schvaľoval napr. roz
miestnenie inštalačných zariadení, výber
nových svietidiel, farebné riešenie a pod.
Projekt bol ukončený 31. 3. 2012.
Revitalizácia synagóge prinavrátila bývalú
krásu, pričom za veľký úspech považuje
me zreštaurovanie nádherných pôvod
ných nástenných malieb. Reštaurátorské
práce pod vedením akademického sochá
ra Mgr. Art. Pavla Čambála realizovalo cca
15 reštaurátorov, ktorí pri prácach použí
vali tradičné historické techniky.
Objekt synagógy mesto odovzdalo do
správy Mestského kultúrneho strediska
v Leviciach, ktoré tu bude organizovať
menšie kultúrne podujatia. Priestory budú
zároveň slúžiť aj ako výstavná sieň.
(am)

4. strana

samospráva

Novinky z levickej radnice 5/2012

Výstavba kanalizácie v Kalinčiakove pokračuje
Prijímateľ nenávratného finančného príspevku Mesto Levice na
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Ministerstva životného prostredia SR realizuje projekt s názvom
„Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti
Levíc – Kalinčiakovo“. Investícia do verejnej kanalizácie z Kohézneho
fondu a štátneho rozpočtu SR je vo výške 2 159 736,06 €. Mesto
Levice participuje na projekte vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu, t. j. sumou 113 670,32 €.
Dňa 26. marca 2012 sa začala fyzická realizácia projektu v mest
skej časti Levíc – Kalinčiakovo. Momentálne prebiehajú stavebné
práce v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a v sú
lade s vydaným stavebným povolením. Do konca apríla 2012 bola
zrealizované stoky v celkovej dĺžke 394 metrov, kde prebehli aj
skúšky tesnosti a skúšky zhutnenia zásypu. Realizáciou projektu
sa vybuduje 4,61 km novovybudovaných kanalizačných sietí (bez
kanalizačných prípojok). Plánovaný termín ukončenia realizácie
projektu je mesiac december 2013, kedy sa budú môcť občania
Kalinčiakova napojiť na novovybudovanú verejnú kanalizáciu.

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PRIPOJENIA NA VEREJNÚ
KANALIZÁCIU
Pred začiatkom realizácie projektu výstavby kanalizácie sa usku
točnilo stretnutie s občanmi Kalinčiakova, ktorí boli oboznámení
so stavbou a zároveň boli informovaní o povinnosti pripojiť sa na
vybudovanú kanalizáciu. Mesto Levice pripravilo návrh Zmluvy

o budúcej zmluve o pripojení domácnosti na vybudovanú verejnú
kanalizáciu, ktorú doteraz podpísalo 185 vlastníkov nehnuteľností.
Touto cestou oznamujeme občanom mestskej časti Levíc – Kalin
čiakovo, ktorí sú vlastníkmi pripojovaných nehnuteľností, že v prí
pade ich záujmu o pripojenie na novovybudovanú verejnú kana
lizáciu sa môžu obrátiť na Mestský úrad v Leviciach, konkrétne:
JUDr. Daniela Süssová (tel.: 036/6 350 257, 2. posch., č. dv. 61,
e-mail: osem@levice.sk
Ing. Dana Bieliková (tel.: 036/6 350 268, 2. posch., č. dv. 66,
e-mail: sprava.majetku@levice.sk

UZÁVIERKA CESTY V MESTSKEJ ČASTI
KALINČIAKOVO POTRVÁ AŽ DO OKTÓBRA
V súvislosti s výstavbou kanalizácie dochádza aj k obmedzeniu
v cestnej premávke. Až do predpokladaného termínu ukončenia
prác 15. októbra 2012 bude trvať čiastočná uzávierka štátnej cesty
Levice – Demandice (premávka v jednom jazdnom pruhu) a úpl
ná uzávierka cesty III/5641v Kalinčiakove v smere na Krškany.
Zároveň bude do 1. augusta 2012 platiť aj úplná alebo čiastočná
uzávierka miestnych komunikácií v tejto mestskej časti. Vodiči sú
na obmedzenia dopravy upozornení dočasným dopravným zna
čením. Premávka je podľa potreby riadená svetelným signalizač
ným zariadením, prípadne pracovníkmi vykonávajúcimi práce.
Žiadame vodičov, aby v týchto úsekoch zvýšili opatrnosť, boli
ohľaduplní k ostatným účastníkom cestnej premávky a rešpekto
vali dočasné dopravné značenie, prípadne pokyny na zastavenie
dávané pracovníkmi zabezpečujúcimi stavebné práce.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

„Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie“
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Nové ulice už majú svoje názvy
Mesto Levice pozýva širokú
verejnosť na
DEŇ ZDRAVIA
dňa 21.júna 2012
od 10.00 h do 17.00 h
v Športovej hale v Leviciach.
Podujatie je zamerané na ponuku
produktov a služieb
v oblasti zdravého životného štýlu.
Tešíme sa na Vás!

Bobuľová, Slnečnicová či Hlinená. Aj to
sú názvy novovzniknutých ulíc, o ktorých
mohli rozhodovať občania mesta
v ankete vyhlásenej v lete minulého roku.
Celkom 18 ulíc čakalo od leta na svoje po
menovanie až do aprílového zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Schválenie no
vých názvov sa posunulo kvôli vyhláseniu
predčasných parlamentných volieb. Na
Kalvárii pribudne ulica Pod Kalváriou, pri
Družstevníckej ulici Nová ul. a Slnečnicová
ul., na Krížnom vrchu budú ulice Pod Ku
sou horou, Ul. J. Melichera a Ul. M. Mona
ca, v lokalite Nixbród sa pre novovzniknuté
ulice určujú názvy Svätojánska ul. a Tichá
ul. Na Vinohradoch budú mať občania

v dokladoch názvy Muštová ul., Bobuľová
ul., Vínna ul. či Hlinená ul. Ani v priemy
selnej lokalite Géňa nemali doteraz ulice
svoje názvy – pribudli tu Priemyselná ul.,
Švédska ul., Talianska ul. a ulice pomenova
né po veľkých priemyselníkoch Ul. Zeppe
lina, Ul. E. Sachsa, Ul. G. Schoellera.
Názvy nových ulíc sú schválené Všeobecne
záväzným nariadením mesta č. 113, v sú
vislosti s prijatím tohto nariadenia vzniká
fyzickým osobám a právnickým osobám
podľa osobitných zákonov a v lehotách
v nich uvedených povinnosť dať si do súla
du s týmto nariadením svoje príslušné do
klady (napr. preukaz totožnosti, živnosten
ských list). Označenie nových ulíc vykoná
mesto Levice na vlastné náklady.
(am)
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Voľba hlavného kontrolóra mesta Levice

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
svojim uznesením č. 10/II/2012 zo dňa 18. 5. 2012 vzalo na vedomie vzdanie sa p. Ing. Alexandra Bačíka, bytom Levice,
Saratovská ul. 2929/7 funkcie hlavného kontrolóra mesta Levice ku dňu 17. 5. 2012. V súvislosti so vzdaním sa Ing. Alexandra
Bačíka funkcie hlavného kontrolóra mesta Levice k 17. 5. 2012, Mestské zastupiteľstvo v Leviciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Levice na 28. júna 2012
za nasledovných podmienok:

Predpoklady na výkon funkcie:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– bezúhonnosť
Súčasťou písomnej prihlášky je:
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
– doklad o vzdelaní (overená kópia)
– štruktúrovaný životopis.
Podrobnejšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra mesta Levice sú dostupné na Mestskom úrade v Leviciach – na útvare
primátora mesta , 1. poschodie č. dv. 35, tel. č. 036/6350 261 alebo 036/6350263.
Písomnú prihlášku odovzdajte na Mestskom úrade v Leviciach, Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice na útvar primátora mesta
– 1. poschodie č. dv. 35 alebo do Kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu v Leviciach najneskôr do 14. 6. 2012.
Za odovzdanú sa považuje prihláška, ktorá bola doručená najneskôr 14. 6. 2012 do 15.30 h na Mestský úrad v Leviciach
(nie podacia pečiatka pošty).
Ing. Štefan Mišák, v. r.
primátor mesta
V Leviciach dňa, 18. 5. 2012

Dni otvorených
dverí u primátora
aj v roku 2012
Pre veľký záujem verejnosti o stret
nutia s primátorom mesta Levice
pokračujeme aj tento rok s Dňom
otvorených dverí, ktorý sa koná zvy
čajne prvú stredu v mesiaci v čase
od 13.00 do 16.30 h.
V tomto roku môžete Deň otvore
ných dverí u primátora využiť v na
sledovných termínoch:
13. jún 2012 (ZMENA!), 4. júl 2012,
1. august 2012, 5. september 2012,
3. október 2012, 7. november 2012,
5. december 2012
Stretnutia sa konajú v kancelárii pri
mátora, I. poschodie, číslo dverí 34.
Na stretnutie nie je potrebné sa vo
pred ohlásiť. V prípade zmeny termí
nu, napr. z pracovných či zdravotných
dôvodov, Vás budeme informovať.
Adriana Macáková

MESTO LEVICE VYHLASUJE
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice § 10, Prílohy č. 2 Smerni
ce o uskutočňovaní obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku
mesta a uznesenia MsZ v Leviciach č. 9/XXXI/2012 zo dňa 26. 4. 2012

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 2/2012
na prevod nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Levice – bývalé kino Slovan
stavba s pozemkami za vyvolávaciu cenu 314 000,00 eur z toho pozemky:
parc. KNC č. 5613/1 o výmere 700 m2 zastavaná plocha a nádvorie
parc. KNC č. 5613/2 o výmere 43 m2 zastavaná plocha a nádvorie
za najnižšiu vyvolávaciu cenu: 15 632,50 eur
a stavba:
na parc. KNC č. 5613/1 so súp. č. 4954 – bývalé kino Slovan
za najnižšiu vyvolávaciu cenu: 298 367,50 eur
Bližšie informácie získate na internetovej stránke www.levice.sk., resp. na tel. č.
036/635 02 24.
Súťažné návrhy sa podávajú najneskôr do 4. 6. 2012 do 11.00 h na Mestský
úrad v Leviciach.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže Vám budú poskytnuté na MsÚ v Leviciach
na prízemí v Kancelárii prvého kontaktu.
V Leviciach, dňa 7. 5. 2012


Ing. Štefan Mišák, v. r.
primátor mesta
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Začala sa výstavba
hnedého
priemyselného
parku
Mesto Levice začalo výstavbu priemy
selného parku v bývalom areáli skladu
ovocia a zeleniny na Sokolovskej ulici
v lokalite Za Tabakovou. Na výstavbu
získalo mesto dotáciu z eurofondov vo
výške skoro 9,3 mil. €, spolufinancova
nie mesta vo výške 5 % predstavuje pri
bližne 490 tisíc eur z rozpočtu mesta.
Celkové náklady projektu sú 9,8 mil.
eur. Do polovice júna skončia búracie
práce a následne sa začína aj výstavba
nových hál. Mesto priestory prenajme
dvom slovenským strojárenským fir
mám – ROEZ, s. r. o., z Levíc a Hadvi
čák, s. r. o., z Banskej Bystrice, ktoré
tu v rámci rozšírenia svojej činnosti
zamestnajú spolu 122 ľudí. Časť výro
by budú tvoriť komponenty tepelných
elektrární. Obe haly zostanú majetkom
mesta, investori ich budú mať v prenáj
me 15 rokov. Kolaudácia by mala byť
do konca mája budúceho roku, na je
seň už chcú investori vyrábať.
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Zástupkyňa primátora mesta Mgr. Beáta Vrábelová vyhlasuje
šiesty ročník fotografickej súťaže

LEVICE 2012

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi zachytávajú svojim fotoobjektívom
dianie okolo, krásne zátišia a život v meste Levice.
Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca októbra 2012. Súťaží sa
v dvoch vekových kategóriách, kategória deti a mládež do 16 rokov a kategória
nad 16 rokov. Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi, ktorí budú
vyhodnocovaní v osobitnej kategórii.

Téma fotosúťaže je voľná, jej výber je len na vás.
Podmienkou je, aby zo snímok bolo zrejmé, že boli vyhotovené v meste Levice resp.
v mestských častiach. Maximálne štyri najlepšie snímky formátu A5 (13×18 cm)
môžete odovzdať v obálke označenej menom, adresou a názvom súťaže „Fotosúťaž
– LEVICE 2012/6“ do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice, alebo doručiť
poštou na adresu MsÚ Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice.
Vaše súťažné materiály zasielajte v termíne od 1. októbra do 30. októbra 2012.
Na obálku nezabudnite uviesť aj vekovú kategóriu, v ktorej súťažíte.
Fotograf profesionál označí obálku heslom Profesionál.
Súťaží sa o hodnotné ceny. Najlepšie práce budú sprístupnené k nahliadnutiu
verejnosti. Fotografický materiál môže byť v budúcnosti použitý aj na propagačný
materiál mesta Levice v prípade Vami udeleného súhlasu.

Želáme veľa úspechov pri fotografovaní v roku 2012.

Hodiny na radnici sa „otvorili“
Koncom mája si občania mohli všimnúť
zaujímavé práce na budove radnice.
Opravovali sa na nej historické hodiny.
Oprava hodín bola nutná z dôvodu prask
nutia skla a jeho možného vypadnutia na
chodník. Dôvod prasknutia nie je známy.
Tvrdosť starého skla, ktoré bolo pravde
podobne ešte pôvodné, prekvapila aj sa
motných sklenárov. Oprava skla bola dosť

náročná, pretože sa muselo dbať na mi
moriadnu bezpečnosť chodcov, ktorých by
prípadné úlomky skla mohli ohroziť. Zaují
mavé je, že priemer skla hodín je až 1,8 m.
Mechanizmus hodín je relatívne nový, bol
menený pred približne 10 rokmi a okrem
zmeny letného a zimného času si iné zásahy
nevyžaduje. Predtým však údržbu starého
mechanizmu vykonával raz za rok hodinár.
(am) Foto: Ladislav Kepencay

Tekovský región nájdete už aj na maľovanej mape

Po niekoľkých mesiacoch náročnej práce
je na svete nová mapa Tekovského regiónu.
Ručne maľovaná mapa s množstvom de
tailov slúži ako orientačná mapa, ako zdroj

informácií či ako suvenír. Mapu vydalo
Vydavateľstvo CBS, spol. s r. o., ako jed
nu zo série máp regiónov Slovenska. Ako
podklad pre maliara slúži programom vy
tvorený 3D model krajiny, klasická mapa,
ortofotosmínky či letecké pohľady z malej
výšky. Každý dom, cestu, potok a každý
strom ďalej kus po kuse maliar maľuje aj
niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hoto
vá. Originálne dielo je ďalej zoskenované
vo vysokom rozlíšení a spracované karto
grafom a grafikmi do konečnej podoby aj
so stovkami nápisov, trás a piktogramov.
Nádherná mapa poskytuje zároveň množ
stvo informácií o jednotlivých obciach ale

aj o architektonických a prírodných zaují
mavostiach regiónu. Jej súčasťou je aj pe
xeso či zľavové kupóny.
Mapu si môžu občania a návštevníci mes
ta pozrieť v úradnej tabuli mesta vedľa
mestského úradu na Pionierskej ulici.
Záujemcovia si môžu mapu aj zakúpiť
v Levickej informačnej agentúre na Holu
byho ulici v Leviciach. Interaktívnu verziu
mapy nájdete aj na našej webovej stránke
www.levice.sk.
Veríme, že sa Vám ručne maľovaná mapa
tekovskej župy bude páčiť a že v budúc
nosti si podobnou formou dáme „vyma
ľovať“ i samotné mesto Levice.
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CENY VSTUPENIEK NA KÚPALISKO
Margita-Ilona 2012
Pondelok až piatok celodenná
vstupenka
Pondelok až piatok vstupenka
zakúpená po 1500
Sobota a nedeľa celodenná
vstupenka
Sobota a nedeľa vstupenka
zakúpená po 1500

2,80 €

dospelý

1,90 €

dieťa od 6 do 15r.

1,00 €

dieťa od 3 do 6 r.

1,80 €

dospelý

1,30 €

dieťa od 6 do 15 r.

0,60 €

dieťa od 3 do 6 r.

3,60 €

dospelý

2,60 €

dieťa od 6 do 15 r.

1,40 €

dieťa od 3 do 6 r.

2,20 €

dospelý

1,50 €

dieťa od 6 do 15 r.

0,80 €

dieťa od 3 do 6 r.

Pondelok až nedeľa vstupenka
zakúpená po 1800

0,50 €

dospelý

0,30 €

dieťa od 3 do 15 r.

Celodenná vstupenka
Vstupenka zakúpená po 1500
Celodenná vstupenka
Vstupenka zakúpená po 1500

2,20 €

dôchodca

1,20 €

dôchodca

1,20 €

ZŤP a ZŤP/S, doprovod

1,00 €

ZŤP a ZŤP/S, doprovod

V prípade uplatnenia zľavy pre dieťa do 15 rokov je potrebné pri 13- až 15-ročných deťoch
preukázať sa preukazom poistenca.
Školy – hromadná vstupenka
do 4 hodín pobytu

1,40 €

stredné školy

1,20 €

základné školy

V cene vstupenky je zahrnutý tobogan, vodný sklz, ruské kolky, obrie šachy a trávnaté ihriská

SEZÓNNE VSTUPENKY
v letnej turistickej sezóne 2012

dospelí a deti od 15 rokov

35,00 €

deti od 6 do 15 rokov

26,00 €

deti od 3 do 6 rokov

11,00 €

dôchodcovia

26,00 €

K zakúpeniu vstupenky je potrebný občiansky preukaz a fotografia s rozmermi: šírka 3 cm, výška 3,5 cm.
U detí je potrebný občiansky preukaz jedného z rodičov.
Vstupenky je možné vybaviť na recepcii kúpaliska Margita-Ilona (tel. č. 036/631 29 54) v čase od 700 do 1800 h,
alebo v kancelárii na Ul. A. Sládkoviča č. 2, dvere číslo 504 (tel. č. 036/631 42 86) v čase od 800 do 1400 h.
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V Kalinčiakove objavili stredoveký
cintorín aj praveké osídlenie
Výstavbu kanalizácie v Kalinčiakove spomalil archeologický
výskum. Robotníci počas výkopových prác objavili v blízkosti
románskeho kostola kosti, na základe ktorých sa dalo
predpokladať, že trasa kanalizácie zasiahla zaniknutý cintorín.
O danej situácii bol upovedomený Krajský pamiatkový úrad v Nit
re, ktorý rozhodol, že stavebné práce je potrebné pozastaviť a náj
dený cintorín odborne preskúmať. Z tohto dôvodu boli práce na
uvedenom úseku kanalizácie dočasne prerušené a presunuli sa na
iné miesto. Archeologický výskum, ktorý vykonávajú archeoló
govia zo spoločnosti VIA MAGNA, s. r. o., priniesol viaceré nové
a zaujímavé poznatky o intenzite pochovávania v tejto lokalite.
Ako uviedol archeológ Dr. Milan Horňák, odkrytých a odborne
preskúmaných bolo 27 hrobov, ktoré je na základe hrobového
materiálu, ako sú napríklad bronzové prstene, možné datovať do

17. – 18. storočia. „Množstvo ľudských kostí, doslova rozhádza
ných v zásypoch už spomínaných novovekých hrobov dokazuje, že
sa tu nachádzal aj starší stredoveký cintorín“, dodáva. „Potvrdzujú
to aj nálezy strieborných a medených mincí, ktoré rámcovo môže
me priradiť do obdobia vrcholného stredoveku, teda do 15. – 16.
storočia“. Počas archeologického výskumu boli nájdené aj zlomky
pravekej sídliskovej keramiky, na základe ktorých je možné uva
žovať o existencii pravekej osady, ktorej archeologické zvyšky boli
v stredovekom období zničené výstavbou kostola a následným po
chovávaním v jeho blízkosti. Výsledky a priebeh archeologického
výskumu budú prezentované formou panelov v blízkosti kostola.
Po odbornom ošetrení a zakonzervovaní nájdených predmetov
rozhodne o ich uložení Pamiatkový úrad v Bratislave, s najväčšou
pravdepodobnosťou v Tekovskom múzeu v Leviciach.
foto: Milan Horňák

Karta Levičana – karta plná výhod
Zvýhodnenie obyvateľov Levíc a blízkeho okolia, podpora
a rozvoj cestovného ruchu v levickom regióne – to sú hlavné
ciele novej vernostnej karty pre občanov mesta, ktorá začala
fungovať od 15.mája 2012.
Držiteľ karty získa zľavy a výhody pri nákupe tovarov a slu
žieb v sieti zmluvných partnerov, ktorí sú zverejnení na stránke
www.vyhodykariet.sk. Zľavy sa vzťahujú okrem iného aj na stra
vovanie, ubytovanie, kultúru, relax&wellness, vzdelávanie či ces
tovanie. Výhody Karty Levičana môžu jej držitelia využívať v mes
te Levice a okolí. Karta je výhodná najmä pre tých, ktorí často
navštevujú kultúrne a športové zariadenia, nakupujú v meste Le
vice a blízkom okolí a zároveň chcú využiť možnosť výhod a zliav.
Kartu Levičana si môžu kúpiť všetci občania nad 18 rokov bez ohľa
du na miesto trvalého pobytu, a to v Levickej informačnej agentú
re na Holubyho ulici a u všetkých partnerov predávajúcich kartu.
Cena karty je 6,90 eura, je viazaná na meno a platí 12 mesiacov.
Na podporu turizmu je určená Karta Levičana s nápisom Turistická
karta. Nie je možné ju zakúpiť a zapožičiavajú ju len ubytovacie za
riadenia pre svojich hostí počas dovolenky. Na zadnej strane karty
je uvedený názov ubytovacieho zariadenia a dátum platnosti karty,

s ktorou turisti získajú rôzne výhody pri návšteve miestnych zaují
mavostí. Projekt Karta Levičana vznikol v spolupráci s Mestom Le
vice, ktorého základnou požiadavkou bolo, aby karta podporovala
podnikateľskú sféru a cestovný ruch v Leviciach a okolí.
(am)
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Predchádzajme vzniku požiarov!
Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov
súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov,
kríkov a zakladaní ohňov v prírode.
Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší po
čet požiarov spôsobených činnosťou ob
čanov v prírode používaním otvoreného
ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy
a iných porastov, pri pálení haluziny,
fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre
so zápalkami, kladením ohníčkov, pod
paľovaním ľahko zápalných materiálov
a pod. Letné obdobie sa vyznačuje okrem
zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou
poľnohospodárov a občanov pri zbere
úrody, ktorý je spojený so zvýšeným ne
bezpečenstvom vzniku požiarov.
Lesné požiare v mnohých prípadoch začí
najú horením pôdneho pokrytia a postup
ným šírením plameňa. Keď začne horieť
les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare
v lesoch sa následkom vetra alebo vzduš
ných prúdov môžu preniesť aj na veľké
vzdialenosti.
Likvidácia takto vzniknutých požiarov
je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie
veľkého počtu hasičov, techniky a často aj

spoluprácu s občanmi. Obnovenie funk
cie lesných porastov zničených požiarom
môže trvať i niekoľko rokov.
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch
upozorňujeme na:
• dodržovanie zásad protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru
• zákaz fajčiť a používať otvorený
oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
• zákaz vypaľovať porasty a zakladať
oheň na miestach, kde by sa mohol
rozšíriť
• poskytnutie osobnej a vecnej pomoci
v prípade vzniku požiaru.
V prípade zistenia porušenia zákona
„O ochrane pred požiarmi“ upozorňuje
me, že orgány štátneho požiarneho dozo
ru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu

do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až
do výšky 333 €.
Prosíme občanov, aby v snahe predísť ne
žiaducim udalostiam spôsobeným požia
rom, rešpektovali najmä: zákaz fajčenia
a manipulácie s otvoreným ohňom, zákaz
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
a zákaz zakladať oheň na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Na klade
nie ohňa v prírode je potrebné využívať
len priestory na to určené (napr. ohniská),
v žiadnom prípade nezakladať oheň pria
mo v lese. Pri odchode je potrebné oheň
dôkladne uhasiť (poliať vodou, zasypať ze
minou, atď.).
Veríme, že svojím zodpovedným konaním
aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku po
žiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných
a poľných porastoch. Veď keď horí les, ho
ria nám naše „zelené pľúca“.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru Levice

10. strana

samospráva

Novinky z levickej radnice 5/2012

Levická májová 5
Sviatočné popoludnie 8. mája 2012 trávili niektorí naozaj výnimočne – behom na 5 km. Záujem o účasť na prvom ročníku behu
s názvom Levická májová 5 bol naozaj veľký, na beh sa zaregistrovalo skoro 200 účastníkov. Bežci boli rozdelení do viacerých
vekových kategórií, deti ročník 2003 a mladšie bežali trať 300 m, deti narodené v rokoch 2001 – 2002 bežali 2 okruhy s dĺžkou
600 m, mladší a starší žiaci 1 okruh cca 2,5 km a juniori a dospelí bežali 2 okruhy s celkovou dĺžkou 5 km. Trať viedla po námestí
a ulicami centra mesta a dala účastníkom riadne zabrať, keďže sviatočný májový deň bol poriadne horúci.
Športové podujatie organizačne zabezpečilo Mesto Levice v spolu
práci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod záštitou poslankyne
MsZ Márie Kuriačkovej, ktorá celým podujatím aj moderátorsky
sprevádzala. Podujatie nevynechali ani členovia komisie športu
a poslanci MsZ Ladislav Lutovský a Ján Koštrna a nechýbal ani
primátor mesta Štefan Mišák a prednosta mestského úradu Marián
Sokol, ktorí víťazom odovzdali ocenenia. Absolútnym víťazom
behu s časom 17 min 40 sekúnd sa stal Jozef Bubeník z Levíc.

Starší žiaci a žiačky r. 1997 – 1998
1. Ziman Peter (Velký Ďur), Havranová Viktória (Levice)
2. Verbovský Matúš (Levice), Záhorská Lucia (Levice)
3. Macek Kamil (Levice), Fedorová Denisa (Levice)

Výsledky:

Dorastenci a dorastenky r. 1995 – 1996
1. Fazekáš Tadeáš (Levice), Miklóšová Ivonka (Rybník nad
Hronom)
2. Straňovský Roman (Tlmače), Gunárová Katarína (Levice)
3. Michalkovič Michal (Levice), Baková Katarína (Levice)

Chlapci a dievčatá r. 2006 a ml.
1. Jelínek Martin (Tlmače), Moravčíková Emmka (Rybník)
2. Slávik Simon (Levice), Ráczová Izabela (Levice)
3. Mandák Alex (Levice), Cigániková Beatka (Levice)

Juniori a juniorky r. 1993 – 1994
1. Šiko Jakub (Levice), Kuriačková Ivana (Levice)
2. Straňovský Miroslav (Tlmače), Kováčová Natália (Levice)
3. Abaffy Marek (Tlmače)

Chlapci a dievčatá r. 2003 – 2005
1. Flašík Peter Patrik (Levice), Libutková Lenka( Levice)
2. Molnár Filip (Levice), Fiťková Martina (Levice)
3. Struhár Richard (Levice), Meszárošová Laura (Levice)

Muži a ženy r. 1992 – 1961
1. Bubeník Jozef (Levice), Simona Števicová (Nitra)
2. Malý René (ŠK pre radosť), Kúdelová Michaela (Tlmače)
3. Šlúch Roman (Banská Štiavnica), Havranová Silvia (Tlmače)

Chlapci a dievčatá r. 2001 – 2002
1. Kupča Samuel (Levice), Šišková Tamara (Levice)
2. Slúka Dušan (Levice), Libutková Lucia (Levice)
3. Klein Samuel (Levice), Mušinská Soňa (Levice)

Seniori 1962 a starší
1. Matis Daniel (Banská Štiavnica)
2. Melicherčík Igor (Levice)
3. Kuriačka Martin (Levice)

Mladší žiaci a žiačky r. 1999 – 2000
1. Pavúk Marek (Levice), Kováčiková Nikola (Krškany)
2. Coloň Adrián (Levice), Oltmanová Kristína (Levice)
3. Kupča Nikolas (Levice), Kabáthová Dominika, (Levice)

Srdečne blahoželáme!
(am)
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Škôlkari na olympiáde
Aj tento rok sa športová hala zmenila na
olympijský štadión so všetkým, čo k tomu
patrí. Po vztýčení olympijskej vlajky a za
pálení ohňa sa deti z levických materských
škôl rozcvičili a vrhli sa na jednotlivé špor
tové disciplíny – beh na 40m, hod krike
tovou loptičkou, skok do diaľky a prekáž
kový beh. Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
kde si sily zmerali zvlášť chlapci a zvlášť

dievčatá. Olympiáda prebiehala za boha
tej asistencie maskota Lea, ktorý malým
športovcom pred začatím každej disciplí
ny názorne ukázal pravidlá. Víťazi za svoj
úspech dostali diplom, medailu a krásne
ceny.
Celkovým víťazom mestskej športovej
olympiády materských škôl dňa 17. 5. 2012
sa stala materská škola na Konopnej ulici.

Na druhom mieste sa umiestnila Materská
škola na Hlbokej ulici a na treťom mieste
materská škola na Tekovskej ulici. Zoznam
víťazov jednotlivých disciplín nájdete na
www.levice.sk.

Všetkým srdečne blahoželáme!
(am)
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