NOVINKY

z levickej radnice
Občasník mesta Levice

č. 4, ročník X., september 2012, nepredajné

Parkovanie v Leviciach čakajú veľké zmeny

Návrh, ktorý pražská firma spracovávala tri mesiace, je pripravený na prerokovanie verejnosti. Po jeho schválení pribudne 1900
parkovacích miest, strážené parkoviská, ale aj nepopulárne opatrenie – spoplatenie parkovania. Viac na str. 4

Dopravné opatrenia zabezpečujúce
požiarnu bezpečnosť
Mesto Levice na základe pokynov Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru Levice v mesiaci august pristúpilo k realizácii
dopravných opatrení zabezpečujúce požiarnu bezpečnosť v meste Levice. Opatrenia spočívajú vo vyhradení voľných plôch na miestnych
komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú potrebné pre výkon požiarnych zásahov najmä na sídliskách. V tomto roku sa zrealizuje 1.etapa
opatrení v obytnom súbore Rybníky V. a v časti obytného súboru Ryb(EÜ)
níky I. Ďalšie etapy sa uskutočnia v rokoch 2013-2014.
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MESTO LEVICE
ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov v súlade
so zákonom č.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,
oznamuje verejnosti zahájenie prerokovávania návrhu

„KONCEPCIE RIEŠENIA STATICKEJ
DOPRAVY NA ÚZEMÍ MESTA LEVICE“
S návrhom „Koncepcie riešenia statickej dopravy na území
mesta Levice“ sa možno oboznámiť v stránkových dňoch na
MsÚ - oddelení územného plánovania a stavebného poriadku,
na Námestí hrdinov v Leviciach, na internetovej stránke mesta
www.levice.sk a na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutoční
vo veľkej zasadačke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Leviciach (na prízemí vzadu), na Ul. Ľ. Štúra 53,

dňa 20. 09. 2012 o 17.00 hodine.
Pripomienky k návrhu „Koncepcie riešenia statickej dopravy
na území mesta Levice“ je možné uplatniť písomnou
formou do 01. 10. 2012 na adresu: Mestský úrad Levice,
Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
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Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 30. 8. 2012
Hlavným bodom štvrtého zasadnutia mestského zastupiteľstva
v tomto roku bolo schválenie zmeny rozpočtu na II. polrok 2012
z dôvodu zreálnenia vlastných príjmov, príjmov zo štátneho rozpočtu podľa rozpisov jednotlivých ministerstiev na rok 2012 pre
mesto Levice, zapojenia príjmov bežných aj kapitálových, ktoré boli
mestu Levice poukázané v I. polroku 2012, ako aj nevyčerpaných
prostriedkov štátneho rozpočtu z roku 2011. Následne sú bežné
príjmy použité na výdavky účelovo určené, alebo na výdavky podľa potrieb mesta Levice, ale len do tej výšky potrieb, aby bola dodržaná vyrovnanosť bežného rozpočtu. Na kapitálové výdavky sú
použité vlastné kapitálové príjmy, ako aj zdroje rezervného fondu.
Návrh zmeny rozpočtu mesta Levice č.1 na rok 2012 bol schválený
ako vyrovnaný s úhrnom príjmov a výdavkov v sume 28 656 560 €.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
ktorý ukladá obciam povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenie
programov svojho rozpočtu bola poslancami prerokovaná a schválená monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. polrok 2012. Táto
správa okrem plnenia rozpočtu vo finančnom vyjadrení obsahuje aj
komentár k plneniu merateľných ukazovateľov.
V ďalších bodoch boli prerokované správy o činnosti Mestskej polície v Leviciach za I. polrok 2012, podľa ktorej príslušníci mestskej
polície v sledovanom období okrem iného riešili spolu 1. 604 priestupkov, pri ktorých bola uložená pokuta vo výške 12. 540,-€. Súčasťou činnosti mestskej polície je aj prevencia kriminality, v rámci ktorej sa uskutočnilo 35 prednášok na základných a stredných
školách. Za povšimnutie stoja aj úspechy v rámci reprezentácie na
celoslovenských súťažiach, kde príslušníci levickej mestskej polície

obsadili v minifutbale o „Pohár primátora mesta Nové Zámky“
3. miesto a na 15. ročníku streleckej súťaže o pohár Primátora mesta Komárno, kde obsadili v súťaži družstiev 6. miesto a v jednotlivcoch - ženy 1. miesto. Ďalšou prerokovanou správou bola Správa
o činnosti Správy športových zariadení za I. polrok 2012.
Na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže č.1/2012 na prenájom budovy školy na Pereckej ul. č. 40 s funkčným využitím na
výchovno-vzdelávací proces (školstvo, vzdelávanie, kultúra, sociálna starostlivosť a sociálne služby, zdravotnícke služby) bolo poslancami schválené podpísanie zmluvy s Ing. Vladimírom Hagarom T. Smaragd Levice za cenu 12 000 eur/rok na dobu určitú 10 rokov.
Z dôvodu zavedenia platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu na území mesta Levice a z dôvodu zmeny organizácie dopravy na území mesta bola schválená
zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 106 o parkovaní.
Taktiež došlo k dôležitým zmenám vo Všeobecne záväznom nariadení č. 73 o poskytovaní dotácií, kde sa mení spôsob podávania žiadostí o poskytnutie dotácie a to nasledovne: žiadosť o poskytnutie
dotácie na rok 2013 je potrebné podať do 21. 12. 2012. Od roku
2013 bude potrebné podať žiadosť do konca októbra.
V diskusii poslanci tlmočili pripomienky občanov zo svojich volebných obvodov. Jednotlivé diskusné príspevky, zápisnicu zo zasadnutia a materiály k rokovaniu nájdete na www.levice.sk v časti
Samospráva – Zasadnutia MsZ.
Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
25.10.2012.
(am)

Deti z MŠ P.O.Hviezdoslava v krajine znakov a písmen

V Materskej škole na Ul.P.O.Hviezdoslava
začnú školský rok s novým projektom.
Jeho aktivity budú zamerané na zvýšenie slovnej zásoby detí, lepšiu spoluprácu
rodiny s materskou školou a zároveň na
skvalitnenie odbornej pedagogickej praxe
študentiek. Okrem detí si projekt užijú aj
rodičia, ktorí budú aktívne zapájaní do
rôznych skupinových aktivít.
V marci tohto roku predložilo mesto Levice
žiadosť o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu projektu „V krajine znakov a písmen“. Iniciátorkou a autorkou projektu bola
p. Katarína Olejárová, riaditeľka Materskej
školy na Ul. P.O. Hviezdoslava 20 v Leviciach, kde sa tento projekt bude realizovať.
Následne bola dňa 3. 7. 2012 mestu Levice
oznámená radostná správa o schválení dotácie „Revitalizáciu materských škôl 2012“.

Celkové náklady na realizáciu projektu
predstavujú 2 500 €. V hodnotiacom procese
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú dotáciu vo výške
1 965 €. Spolufinancovanie mesta predstavuje čiastku 135 €. Aj rodičovské združenie pri
materskej škole podporuje projekt vo výške
400 € formou nákupu učebných pomôcok.
Projekt sa začne realizovať od septembra
2012 do polovice decembra 2012, s pokračovaním do konca školského roka 2012/2013
a s možnosťou opakovania v ďalších rokoch.
Už názov projektu „V krajine znakov a písmen“ naznačuje jeho zameranie na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského
veku. Ide o podporu aktivít zameraných
na skvalitňovanie a modernizáciu predprimárneho vzdelávania. V rámci projektu sa
nakúpia hračky, výtvarné a učebné pomôcky, ktoré sa budú používať na individuálne

a skupinové vzdelávacie aktivity prostredníctvom rozličných metód predčitateľskej
gramotnosti. Deťom sa tak zvýši slovná
zásoba, zároveň sa naučia správne uchopiť
ceruzky a fixky. V októbri a septembri 2012
už bude realizácia projektu v plnom prúde,
kedy budú deti tvoriť knihy, príbehy, odkazy, listy, kocky a pojmové mapy. Všetky
detské dielka sa budú zapisovať, zakresľovať
a nalepovať na rôzne formáty papiera, čím
sa zútulnia aj priestory tried a školy. V záverečnej fáze projektu budú deti prezentovať svoju tvorbu za prítomnosti rodičov
na triednych besiedkach. Projekt prispeje
aj k lepšej spolupráci rodiny s materskou
školou a ku skvalitneniu odbornej pedagogickej praxe študentiek. Niektoré metódy si
vyskúšajú aj rodičia a pedagógovia, čím sa
na chvíľu stanú opäť deťmi.
Prajeme veľa úspechov v realizácii projektu!
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

Tento projekt je spolufinancovaný z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Predstavujeme Vám...
Ich prioritou je spokojnosť obyvateľov...
notlivých 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.
Bc. Miloš Zaujec, predseda Komisie kultúry

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 jed-

Činnosť komisie kultúry vyplýva zo zákona o samospráve obcí, je poradným
orgánom zastupiteľstva, komisia na svojich zasadnutiach prerokováva rôzne
materiály, ktoré idú na rokovanie zastupiteľstva. V našom prípade ide hlavne
o materiály týkajúce sa kultúry a inštitúcií, ktoré sa kultúrou zaoberajú, hlavne
MsKS Levice.
Cieľom komisie (a nielen komisie) by
malo zlepšenie kultúry v našom meste
a zlepšenie podmienok na kultúru. Jedným z cieľov bola aj novelizácia VZN
č. 73 o dotáciách, ktorá bol schválená na

rokovaní zastupiteľstva dňa 30.8.2012.
Ďalej by sme chceli pokračovať v podujatí „Noc hudby“, ktoré sa konalo v Levickej
synagóge a chceli by sme ho zaradiť ako
podujatie v spolupráci s komisiou kultúry. Bolo by veľmi prospešné a dobré, ak
by sa podarilo obnoviť činnosť aspoň jedného divadla v Leviciach, aj keď na stredných školách divadlá fungujú.
Najviac mi chýba vlastná kultúra z Levíc,
postupne nám odišli dve divadelné zoskupenia, ktoré by mohli kultúru v Leviciach
oživiť. Problémom je podľa mňa aj spolupráca medzi jednotlivými kultúrnymi inštitúciami v okrese, mám veľký záujem tento
problém riešiť, či sa to podarí neviem. Mám
pocit, akoby niektoré organizácie zaoberajúce sa kultúrou pociťovali, že ten druhý im
konkuruje, a potom kultúra zaostáva a je na
konci záujmu aj financovania. Je ľahké dodávať občanom importovanú kultúru (aj to
je potrebné), ale žiadalo by sa viac vlastnej
domácej kultúry vo všetkých sférach.

Samospráva pod kontrolou
Koncom mája sa Ing. Alexander Bačík vzdal svojej funkcie
hlavného kontrolóra mesta. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28. júna 2012 sa uskutočnili voľby na pozíciu
nového hlavného kontrolóra mesta Levice. Na túto pozíciu
kandidovalo 21 uchádzačov. Po tajnom hlasovaní zvíťazil
Ing. Bernard Slobodník, ktorý dňa 1.8.2012 nastúpil do svojej funkcie. Úlohou hlavného kontrolóra je okrem iného vykonávať finančnú kontrolu mesta, jeho hospodárenia či kontrolu dodržiavania legislatívy. O svojej činnosti pravidelne
predkladá správy mestskému zastupiteľstvu.
Aké boli Vaše prvé kroky vo funkcii hlavného kontrolóra
mesta?
V prvom rade som sa zoznámil s pracovným kolektívom útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK). Vyhodnotili sme plnenie
úloh v prvom polroku 2012 a prešli si plán kontrolnej činnosti
ÚHK mesta Levice na druhý polrok, ktorý bol už schválený
poslancami mestského zastupiteľstva.
Je to veľmi náročná práca, ktorá si vyžaduje ekonomické aj
právnické vedomosti. Viete v tejto novej funkcii zúročiť aj
Vaše doterajšie pracovné skúsenosti alebo je to pre Vás niečo
nové?
Mám ekonomické vzdelanie, v mojej praxi som sa väčšinu
obdobia zaoberal dodržiavaním zákonnosti a zákonov, preto
tieto danosti chcem v plnej miere využiť v prospech výkonu
mojej funkcie. Musím však povedať, že sa v krátkej dobe musím oboznámiť s niektorými novými legislatívnymi normami,
hlavne finančného charakteru. Tento fakt čakal však aj všetkých mojich predchodcov.

Ako plánujete prispieť k zlepšeniu činnosti samosprávy?
Predovšetkým profesionálnou a cieľavedomou prácou, poukazovaním na zistené nedostatky a následne dôsledným sledovaním prijatých opatrení na ich odstránenie. Vidím priestor aj na
prevenciu, tá však musí fungovať pred začatím kontroly. Budem
sa snažiť o dobrú spoluprácu s poslancami mestského zastupiteľstva, ako aj s manažmentom mestského úradu, vždy so zreteľom dodržiavania zákonnosti. Chcem počúvať aj hlasy občanov
nášho mesta. Len spoločné úsilie všetkých nás môže prispieť k
zlepšeniu činnosti samosprávy, ktorá je tu pre občana.
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Parkovanie v meste čakajú veľké zmeny
Skoro 1900 nových parkovacích miest, kamerový systém, platené parkovanie – to je len časť novôt, ktoré by mali radikálne zmeniť systém
parkovania v našom meste.
Mesto dalo na jar tohto roka vypracovať
odbornej firme koncepciu statickej dopravy v meste Levice. Pražská firma má s podobnými koncepciami bohaté skúsenosti,
vypracovávala už návrhy parkovania pre
Prahu, České Budějovice, Bratislavu-Staré
mesto či Košice. Prvou časťou koncepcie
bola analýza súčasného stavu parkovania
v meste, ktorej závery, ako sa dalo predpokladať, boli alarmujúce. Následne bola spracovaná koncepcia riešenia statickej dopravy
v meste, v ktorej sú navrhnuté konkrétne
riešenia deficitu parkovacích miest.
O projekte rozhodnú aj občania
Aby sa projekt mohol realizovať, je potrebné jeho verejné prerokovanie, podobne
ako je to napr. pri územnom pláne. Počas
pripomienkovacieho obdobia bude pro-

jekt samozrejme k dispozícii verejnosti
aj na web stránke mesta. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 20. septembra
2012 o 17,00 h vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach (prízemie vľavo), na Ul. Ľ. Štúra 53.
Po zapracovaní pripomienok dotknutých
organizácií a verejnosti bude koncepcia
prerokovaná na mestskom zastupiteľstve.
Nové parkoviská na úkor trávnatých plôch
V I. etape realizácie projektu ide o využitie
súčasných vodorovných parkovacích miest
v obytných súboroch s hromadnou bytovou
výstavbou s čiastočným záberom trávnatých plôch, ktoré budú nahradené vzrastlou
zeleňou. Ide o cca 1900 parkovacích miest.
S ukončením I.etapy projektu sa počíta
v roku 2014. Do budúcnosti je možná rea-

lizácia aj II. etapy projektu, kedy sa počíta aj
s výstavbou parkovacích domov.
Za parkovanie si priplatíme
Predpokladané náklady I. etapy sú cca 5 mil.
eur, nevyhnutnosťou návratnosti týchto investícií je spoplatnenie parkovania aj v obytných zónach. Uvedené náklady zahŕňajú okrem iného vybudovanie parkovacích miest,
dopravné značenie, vysporiadanie pozemkov, kamerový systém na strážených parkoviskách, parkovacie automaty, údržbu a pod.
Každé vozidlo bude mať dostupné parkovacie miesto, pričom sa počíta s mesačným
poplatkom 7-10 eur/vozidlo. Ako najpravdepodobnejšia forma realizácie projektu sa
javí spolupráca mesta so súkromným sektorom (tzv. PPP projekty).
(am)

Kamerový systém mestskej polície
V 21. storočí sa stalo samozrejmosťou využívanie vyspelých technológií v rôznych pracovných odvetviach. Aj Mestská polícia v Leviciach v tomto smere nezaostáva a pri svojej práci využíva rôzne výdobytky modernej doby. Jedným z nich je kamerový systém.
V roku 2006 mestská polícia zriadila na svojom oddelení chránenú
dielňu – kamerový systém. Na pracovné pozície obsluhy kamerového
systému boli prijatí zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí

boli na obsluhu tohto kamerového systému vyškolení. Neoceniteľnou výhodou kamerového systému je pokrytie širšieho centra mesta
a niektorých problémových lokalít v našom meste. Kamerový systém
pracuje viac-menej v automatickom režime, t.j. kamera prechádza
trasu, ktorá jej bola správcom nastavená. Operátor kamerového systému však môže hocikedy túto nastavenú trasu manuálne zmeniť
a zaostriť na miesta s väčším pohybom ľudí, ale aj na skupinky osôb
s podozrivým správaním. Tým sa dosiahne vyšší efekt monitorovania
lokalít s častým výskytom protispoločenskej činnosti. Už v nejednom
prípade nám kamerový systém napomohol k zaisteniu osôb, ktoré sa
dopúšťali rôznej protispoločenskej činnosti. V priebehu I. polroka
2012 bolo kamerovým systémom zistených 365 priestupkov, počas
roku 2011 to bolo 960 priestupkov.
Bc. Miloš Adámik
kriminálna prevencia MsP Levice

Spomaľovače v meste sú už minulosťou
Viacerí občania rozhorčene zareagovali na odstránenie spomaľovacích prahov, tzv. retardérov z ulíc nášho mesta. Čo
bolo dôvodom ich odstránenia a čím budú nahradené zdôvodňuje Ing. Zuzana Ürgeová, referentka dopravy Mestského
úradu v Leviciach.
„Tieto dopravné zariadenia boli umiestňované hlavne na
miestach priechodov pre chodcov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov a nemotorových účastníkov cestnej premávky.
V priebehu júla boli na celom území mesta Levice odstránené
s výnimkou miestnej komunikácie Ul. ku Bratke. K odstráneniu dopravných zariadení na území mesta sa pristúpilo hlavne
z toho dôvodu, že spomaľovacie prahy boli neustále poškodzované prechádzajúcimi motorovými vozidlami, na mnohých miestach už neplnili požadovanú funkciu a ich oprava
a údržba bola pre mesto Levice finančne náročná. V neposlednom rade sa na takéto retardéry sťažovali aj vodiči, ktorí

si ničili motorové vozidlá. Preto sme požiadali Dopravný inšpektorát v Leviciach o súhlas k odstráneniu týchto dopravných zariadení,“ vysvetlila.
Dopravný inšpektorát vydal súhlasné stanovisko na ich odstránenie, nakoľko účastníci cestnej premávky sú povinní dodržiavať dopravné predpisy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú
v meste umiestnené spomaľovače. Všetky povinnosti vodičov,
účastníkov cestnej premávky, ako aj rýchlosť jazdy sú vyšpecifikované v zákone o cestnej premávke.
V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia “Bezpečné priechody“, v rámci ktorej sa priechody pre chodcov
prehodnocujú a budú riešené buď farebným rozlíšením (bielo-červené) alebo stavebnými spomaľovacími prahmi v súlade
s príslušnou technickou normou. Z tohto dôvodu sa v meste
neuvažuje s opätovným umiestňovaním „starých“ spomaľovacích prahov na miestnych komunikáciách.
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Elektronická samospráva eGOV je pre občanov
Elektronickú samosprávu v podobe aplikácie eGOV prostredníctvom zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr už naši občania určite poznajú. Čo všetko však okrem toho portál eGOV prináša pre občanov a pre mesto?
Zoznam ulíc, neplatiči aj rozpočet
Prostredníctvom portálu môžete získať informácie, ktoré sú evidované vo verejnej
a privátnej sekcii.
Verejná sekcia je prístupná pre všetkých klientov úradu, obsahuje informácie týkajúce
sa mesta (napr. administratívne členenie ulíc
a častí mesta s prepojením na mapu, počet
obyvateľov a ich veková štruktúra, zoznam
prevádzok v meste, evidencia psov chovaných v meste, príjmy a výdavky rozpočtu,
programový rozpočet, volič – Levičan si
vie zistiť, kde je jeho volebná miestnosť aj
so zobrazením na mape ). Mesto flexibilne
poskytuje tieto údaje priamo z informačnej
databázy a sú aktualizované denne.
Okrem toho samospráva zverejňuje zoznam
dlžníkov k 31. decembru predchádzajúceho
roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur
a u právnickej osoby 1600 eur. V zozname

je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania,
ak je odlišné od trvalého pobytu. Prípadne
je uvedený názov právnickej osoby, jej sídlo
a výška daňového nedoplatku.

ných vzťahoch a pod.). eGOV v sebe zahŕňa
aj možnosti elektronickej komunikácie občan-mesto, v podobe elektronických inteligentných formulárov. Ich počet sa snažíme
neustále zvyšovať.

Potrebujete si overiť úhradu daní či poslať tlačivo? Zaregistrujte sa do privátnej
sekcie
Pre vstup do privátnej sekcie je potrebné
mať prihlasovacie meno a heslo, ktoré klienti získajú priamo na mail po vyplnení
a odoslaní formulára na stránke eGOV. Ešte
jedna osobná návšteva je potrebná kvôli potvrdeniu identity. Po prihlásení do privátnej
sekcie môžu klienti komunikovať s mestom
prostredníctvom žiadostí, formulárov a zistiť
aktuálny stav údajov a záväzkov, ktoré eviduje mestský úrad voči ich osobe, resp. firme
(napr. osobné údaje, informácie o daňových
poplatkoch, vlastníckych vzťahoch, zmluv-

Interaktívna mapa
Na adrese http://gis.levice.sk/mapviewer/
levice/mapa.html. sa nachádza geografický portál mesta Levice, kde si môžete
spustiť orientačnú mapu alebo leteckú
snímku, z mapových vrstiev je možné vyberať územný plán, ulice, plochy zelene,
dreviny, cesty, súpisné čísla či rozmiestenie
kontajnerov pre zber veľkoobjemového
odpadu. Hľadať môžete podľa ulíc, parcelného alebo súpisného čísla.
Ing. Ľuboš Ternovszky
referát informatiky MsÚ

Nová služba v Leviciach pre motoristov - SMS parkovanie
Od 15.septembra majú vodiči novú možnosť úhrady parkovného
na miestach so spoplatneným parkovaním. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci
platnosti parkovania.
Možnosť úhrady parkovného formou SMS správ poskytuje mesto
ako alternatívu k úhrade parkovného, pričom vodičom naďalej
zostane možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkovacích
automatoch, ako aj jednorazových a ročných parkovacích kariet.
Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Leviciach možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre
všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov,
ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné - predplatené služby
operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a Telefónica Slovakia.
Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,70 Eur/hod.
Spôsob úhrady parkovného cez SMS
1. Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu
príklad: text SMS bude: LV A1 LV123XY na číslo: 2200
vysvetlenie: LV je parameter (kód) miesta = parkovacia
zóna v Leviciach,
A1 je označenie parkovacej zóny,
LV123XY je evidenčné číslo vozidla.
2. Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
3. 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná
upozorňujúca SMS, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
4. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS.

5. Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena
parkovného.
6. Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných
operátorov na území SR.
Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:
1. Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného telekomunikačného
operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
2. Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend, deactiv, soft suspend, pričom
o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor
podľa svojich interných pravidiel.
3. Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet konečných cien užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako
osobitnú službu za nemobilný obsah.
4. Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič
môže vytlačiť na web stránke mesta Levice www.levice.sk.
(ab)
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Zastaviť pred železničnou stanicou budete môcť bez
riskovania pokuty
Cestujúci vlakom budú mať o starosť menej. Pred železničnou stanicou pribudne niekoľko parkovacích miest, kde si budú môcť vyložiť
a naložiť batožinu. Zastavenie motorových vozidiel tu donedávna
zakazovala dopravná značka, takže svoju batožinu museli cestujúci
ťahať od parkoviska oproti autobusovej stanici.
Pre neustále problémy s parkovaním a s parkovacími miestami pred
budovou stanice bolo zvolané rokovanie medzi Mestom Levice a Železnicami SR. Zástupcovia železníc navrhli podobné riešenie tohto
problému ako je aj v iných mestách, a to prevzatie predstaničného
priestoru do správy mesta. Po prevzatí priestranstva do správy bude
mesto zabezpečovať údržbu tohto priestoru. V prvom rade dôjde na
základe spracovaného projektu dopravného značenia k zmene organizácie dopravy v predstaničnom priestore, ktorý bude označený

ako zóna so zákazom státia, čo znamená, že stáť bude možné len na
miestach, ktoré budú označené ako parkovisko zvislým aj vodorovným dopravným značením. Pred budovou železnice budú vytvorené
boxy s časovým obmedzením (max. 5 min), ktoré umožnia zastavenie vozidiel za účelom vyloženia a naloženia batožiny cestujúcich, čo
doteraz nebolo možné. Zároveň budú tieto miesta využívané aj pre
náhradnú autobusovú dopravu pre prípad výluky vlakových spojov.
Na zamedzenie dlhodobého parkovania v predstaničnom priestore
a tým aj zneužívaniu parkovacích miest tými, ktorí parkujú pred železničnou stanicou celý deň resp. týždeň, bude samospráva uvažovať
so zavedením čiastočného alebo úplného spoplatnenia osadením závorového parkovacieho systému.
(am)

Naši najmenší v novom prostredí
V súčasnosti sú mnohé mamičky predovšetkým z ekonomických dôvodov nútené
nastúpiť po skončení
materskej dovolenky
späť do práce. Ak sú
deti ešte primalé na
škôlku, rodičia ich
zveria do opatery
príbuzných. Ak však
takú možnosť nemajú, nezostáva im
iné ako využiť služby detských jasieľ.
V septembri staršie
deti
odchádzajú
do materských škôl
a priestory jasieľ sa
zaplnia novými detskými tváričkami. Krik a plač malého drobizgu v tomto mesiaci počuť oveľa intenzívnejšie ako inokedy.
Prečo to tak je a čo môžeme urobiť, aby sme deťom čo najviac
uľahčili adaptáciu na nové prostredie?
Vstup do jasieľ je veľkou zmenou v spôsobe života dieťaťa a môžu
ho sprevádzať rozmanité ťažkosti. Doteraz bolo dieťa stredom
pozornosti celej rodiny a zrazu sa ocitne medzi cudzími deťmi
a dospelými v prostredí, ktoré je inak zariadené, v ktorom sú iné
hračky a vykonávajú sa tam iné činnosti ako doma. Dieťa ostáva
v jasliach bez matky a otca, ktorí preň doteraz predstavovali celý
svet a hlavne mu dávali pocit istoty a bezpečia. Väčšina detí sa
dostane z tejto stresovej situácie za niekoľko dní, u niektorých
však môže trvať týždne. V tomto období je aj väčšia pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa. Najčastejšie sa zvýšená chorobnosť
prejaví prvý rok po nástupe do jaslí. Je to preto, lebo dovtedy boli
deti v styku najmä s rodičmi a s malou skupinkou ľudí. A zrazu
sa dostanú do inej komunity, do styku s inými baktériami a vírusmi a začnú si budovať obranyschopnosť chorobami. Dieťa je
preto potrebné adaptovať postupne. Rodičom odporúčame, aby
dieťa bolo zo začiatku v zariadení len krátku dobu a postupne
pobyt predlžujeme. Najčastejšou chorobou v kolektívoch je nádcha. V prípade akýchkoľvek nepriaznivých zmien informujeme
rodičov, aby si dieťa prevzali. Dostatočný počet zamestnancov

je zárukou toho, že máme pre všetky deti potrebný čas na indi-

viduálny prístup, čo je predpokladom ich úspešného rozvoja.
Odborné pracovníčky (detské a zdravotné sestry) dokážu vo
veľkej miere zastúpiť vlastnú mamu, otca i starú mamu a sú
schopné poskytnúť dieťaťu pocit bezpečia, lásky a opatery. Už
roky nám potvrdzujú, že starať sa o malé deti je nesmierne
náročná práca ako fyzicky tak aj emocionálne.
Naše nové zámery budú i naďalej smerovať k jedinému cieľu,
a to ku skvalitneniu a rozšíreniu našich služieb. Veríme, že dobrou spoluprácou s rodičmi vytvoríme deťom príjemné prostredie pre ich zdravý a všestranný vývin.
Eva Lukáčiková
vedúca detských jasieľ

Pripomenuli sme si výročie SNP
„Postoj synku, vnuk náš milý, nože postoj na chvíľku.
Prečítaj čo nápis vraví, tu na tomto pamätníku.
Nože postoj, počúvaj, ako šumí hora, les.
Odkaz padlých bojovníkov, už ty budeš ďalej niesť...“
Veršami básne sme si dňa 28. augusta 2012 pripomenuli
68. výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pomníku
padlých hrdinov, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Mesta Levice, Obvodného úradu v Leviciach, politických strán a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. K dôstojnému
a slávnostnému priebehu slávnosti prispel spevácky súbor
Domovina i príslušníci Vojenského útvaru 2207 v Leviciach.
(am)
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Predstavujeme partnerské mestá
Ruda Sliezska (Ruda Śląska)
V roku 2000 mesto Levice podpísalo zmluvu o nadviazaní
partnerských vzťahov s poľským mestom Ruda Sliezska. Mesto
sa nachádza v Sliezskom vojvodstve a vďaka svojej polohe je
atraktívnym miestom pre investorov. Bohaté náleziská železnej
rudy už v 13. storočí a uhlia v 17. storočí predurčili toto mesto k priemyselnej budúcnosti. Prilákali mnoho podnikateľov,
ktorí investovali do tejto oblasti vybudovaním
baní, oceliarní, koksovní a tehelní. To malo
za následok rýchly rast
počtu obyvateľov, mesto má v súčasnosti vyše
145 tis. obyvateľov a vo
vzdialenosti do 25 km
od mesta žije až 3 mil.
obyvateľov.
Hustota
osídlenia je 1853 obyvateľov na km2. Vzhľad
mesta bol významne
ovplyvnený jeho prie-

myselnou minulosťou – moderné sídliská sa prelínajú so starou banskou architektúrou, čo spolu so štipkou regionálnych
tradícií dodáva mestu neopakovateľný charakter.
Napriek množstvu priemyselných budov, Ruda Sliezska je jedným
z najzelenších miest v hornom Sliezsku s množstvom parkov a námestí. Dominantou mesta je Kostol Sv. Pavla nachádzajúci sa na
rozľahlom Námestí Jána Pavla II. s výraznou budovou radnice.
(am)

Žiaci na 6. ZŠ začali školský rok vo vynovených triedach
Realizácia projektu Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Saratovská ul. 85 v Leviciach pokračuje aj v letných mesiacoch.
V snahe pripraviť pre žiakov základnej školy začiatok školského
roka 2012/2013 v novom šate sa počas letných prázdnin zrealizovali finálne úpravy interiéru školy. Vďaka realizácii projektu sa
budú žiaci učiť v siedmich bežných triedach s novou maľovkou
a školským nábytkom. Je pre nich pripravené aj nové jazykové laboratórium. Žiaci nepochybne ocenia aj novú učebňu chémie s laboratóriom, učebňu biológie a fyziky. Realizáciou projektu sa tak
prispeje ku skvalitneniu vyučovacieho procesu prostredníctvom
modernizácie učební a obstarania počítačového vybavenia.
Z rekonštrukčných prác na budove školy sa doposiaľ vymenili
okná a dvere za plastové. Taktiež boli zrealizované práce spojené
s bleskozvodom a vybudoval sa bezbariérový vstup do budovy.
V interiéri školy sa koncom augusta ukončili olejové maľby na
chodbách. Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj počas nastávajúceho školského roka, kedy dôjde k výmene plochej strechy za
učebňa chémie

sedlovú a k zatepleniu budovy. Zlepšia sa tak stavebno-izolačné
a technické vlastnosti školy. Realizácia aktivít projektu prebieha
v súlade s naplánovaným časovým a vecným harmonogramom.
Plánovaný termín ukončenia projektu je január 2013.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
Projektová manažérka

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.“
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

učebňa biológie
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Vojna špine a neporiadku
Zhodnotenie vašich názorov za prvý polrok
Na základe iniciatívy komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania pri MsZ v Leviciach v úzkej spolupráci so zamestnancami oddelenia životného prostredia komunálnych vecí MsÚ v Leviciach, mesto Levice vyhlásilo na tento rok „vojnu špine a neporiadku“
a pri tejto príležitosti sa obrátilo na občanov mesta s výzvou o spoluprácu, ktorá má byť na konci roka aj odmenená.
K ukončenému polroku bolo vykonané predbežné hodnotenie, na
základe ktorého môžeme konštatovať nasledovné:
Dotazník s 15 otázkami vyplnilo 46 občanov, z toho 3-krát viac
žien ako mužov. K problematike čistoty v meste sa vyjadrovali hlavne občania strednej vekovej kategórie 31-60 rokov (52%)
a starší po 60-ke (39%). Respondenti do 30 rokov boli len 2.
Podľa miesta bydliska sa najviac k problematike čistoty v meste
vyjadrovali obyvatelia starého mesta (76%), menej obyvatelia sídlisk (24%), obyvatelia viničných častí (2,2%). Z mestských častí
nebol doručený žiadny vyplnený dotazník.
Problémové lokality, ktoré ľudí najviac trápia a na ktoré chceli
poukázať sa najčastejšie nachádzajú v bezprostrednej blízkosti ich bydliska (až 85%), v neobývaných častiach mesta 28,3%,
v iných obývaných častiach mesta 22%, vo viničných oblastiach
19,6% ale aj v rekreačných častiach mesta 11%. Na problémy
čistoty v mestských častiach nepoukázal nikto. Významnejšie
sa do povedomia z tejto akcie dostali problémové lokality Šiklóš, mestské parky, autobusová stanica, okolie hradu-štátnych
lesov-Koháryho ulica, škôlka na Vajanského ulici, Južná ulica
na sídlisku Vinohrady, okolie bývalej detskej nemocnice. Určite
najviac pozornosti vzbudzuje zarastený a špinavý lesík pri Tescu. Pozornosti ľudí neušla ani lokalita za hvezdárňou, z ktorej si
viacerí občania urobili čiernu skládku odpadu a lokalita v okolí levického nadjazdu. Chodcom chýbajú smetné koše pozdĺž
chodníka na Mochovskej ceste, ktorý vedie do priemyselného
parku. Niektoré okrajové stanovištia smetných nádob si zas obľúbili viacerí cezpoľní, ktorí sa rozhodli na týchto „záchytných“
stanovištiach likvidovať kvantá doneseného odpadu rôzneho
druhu zo svojich príbytkov, záhrad, chalúp a pod..
Na príčine sú samotní ľudia
Ako sa doposiaľ javí (a život to aj potvrdzuje), najväčším problémom v meste je bežný komunálny odpad nachádzajúci sa
mimo smetných nádob. Až 87% zúčastnených občanov poukázalo na tento problém. 63% zúčastnených občanov trápia psie
exkrementy, ktoré ostávajú po zemi po psoch, ktorých majitelia
si stále ešte nezvykli zbierať ich a odstraňovať. Občanov mesta
významne zaťažuje aj odpad zo záhrad a viníc, na ktorý poukázali 4% zúčastnených občanov.
„Až 87% zúčastnených občanov poukázalo na odpad nachádzajúci sa mimo smetných nádob a 70% z nich si myslí, že ich
uzamknutie by doterajšie problémy vyriešilo.“
Pri hľadaní možných príčin až 78% občanov ukázalo prstom
na neprispôsobivých spoluobčanov, na motorizovaných okoloidúcich (často z iných častí mesta a dokonca aj obyvateľov
iných obcí), ktorí likvidujú odpad vo väčšom množstve a pod
rúškom anonymity ho vyhodia na najbližších okrajových stanovištiach v meste (až 50% občanov). Bez povšimnutia neostali ani firmy, ktoré zaťažujú svojim odpadom smetné nádoby
určené pre bytové domy a ich obyvatelia sa cítia bezmocní pri
riešení tohto problému. 37% zúčastnených občanov vidí problém v pestovateľoch alebo chovateľoch, ktorí taktiež nadmerne zaťažujú svoje okolie odpadom. Je možné konštatovať, že
100% -ný podiel na vzniku špiny a neporiadku sa javí v samotnom ľudskom faktore, v každodennej činnosti ľudí. Len v 9%

sa na tejto skutočnosti majú podieľať nepriaznivé poveternostné podmienky (vietor, búrky, víchrice). Až 70% zúčastnených
obyvateľov si myslí, že uzamknutie stanovíšť určených na zber
separovaného odpadu by doterajšie problémy vyriešilo.
50% zúčastnených obyvateľov si myslí, že separovanie komunálneho odpadu na území mesta je nedostatočné. Ako najčastejšie
príčiny vidia v tom, že nádoby na separovaný odpad sú často preplnené, že sú dlhé intervaly medzi ich vyprázdňovaním, niekde
nie je dostatočný počet nádob na separovanie, resp. sa manipulácia s vrecami určenými na zber separovaného odpadu javí ako
nedostatočná, resp. nevyhovujúca. Ľudia poukázali aj na nedostatočné čistenie stanovíšť po odvoze odpadu a na neprístupnosť
stanovíšť pre preplnené parkoviská v ich okolí.
Chýba motivácia a osveta
Ľudia si zároveň myslia, že ide hlavne o obyčajnú nedbanlivosť,
ľahostajnosť a neuvedomelosť občanov, ktorá vyplýva z nedostatočnej výchovy a motivácie už od detstva.
Až 67% zúčastnených navrhlo aspoň jedno opatrenie smerujúce
k riešeniu situácie na úseku čistoty v meste. Najviac ľudí poukazuje na vážne rezervy v činnosti mestskej polície – málo kontrol,
málo sankcií za neporiadok. Myslí si to až 59% zúčastnených.
Druhou významnou kategóriou, na ktorú bolo poukázané je požiadavka zefektívnenia prác vykonávaných v rámci verejno-prospešných prác – lepšia kontrola. Ľudia stále poukazujú na nedostatočnú výchovu, osvetu, motiváciu. Navrhujú vytvoriť prostredie
zainteresovanosti a súťaživosti jednotlivých menších celkov na
území mesta medzi sebou, kde sú sami ochotní aktívne prispieť.
Navrhujú však aj nebáť sa nahlas poukázať na vinníkov, verejne
ich pranierovať vrátane sankcionovania. Javí sa, že základom sa
musí stať zabezpečenie dostatočného množstva všetkých druhov
smetných nádob (aj na tuhý komunálny odpad, aj na separovaný zber). Ľudia sa domáhajú lepšej voľby stanovíšť, zdokonalenia
harmonogramu vývozu smetných nádob, lepšieho využívania
fondu veľkokapacitných kontajnerov, obmedzovania prístupu ku
kontajnerom „nepovolaným“, ale nebránia sa ani väčším brigádnickým akciám pod taktovkou mesta. Ako významný pomocník
sa javí pre občanov rozšírený kamerový systém na všetkých problémových miestach (napr. aj prenosný).
Ukázalo sa, že ľudia už odmietajú byť zaťažení ďalšími daňami na
tomto úseku a ani si nemyslia, že viac peňazí bez systémových
opatrení by veci vyriešilo. Našiel sa aj názor, že „Vojna špine“ je
dopredu prehratá vojna.
Každému jednému, kto neváhal a prispel svojím názorom, návrhom alebo informáciou za všetkých zodpovedných na úseku
životného prostredia ďakujem. Všetky pripomienky priebežne
sledujú aj pracovníci oddelenia životného prostredia MsÚ a zároveň prijímajú adekvátne opatrenia. Komisia životného prostredia,
výstavby a územného plánovania začne svoje aktivity od rokovania o predbežných výsledkoch projektu s predstaviteľmi mesta
a mestskej polície.
Za komisiu ŽP, výstavby a ÚP MsÚ v Leviciach
MUDr. Alena Frtúsová, MPH
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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 Ing. Jozef Horniak - VIALLE

organizuje

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU,
ktorý sa uskutoční v 3. etapách:

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

20.9. - 22. 9. 2012
27.9. - 30. 9. 2012
4.10. - 7. 10. 2012

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, ktoré nie je možné umiestniť do bežných zberových nádob o objeme 120 l
resp. 1100 l, okrem odpadu nebezpečného a tzv. zeleného.
Rozmiestnenie kontajnerov bude zverejnené vo vývesných tabuliach mesta.
Požiadavky na odvoz kontajnerov môžu občania ohlásiť na č.t. 6350256 (MsÚ Levice).
Drobný stavebný odpad môžu občania bezplatne odovzdať v množstve max. 250kg/osobu/rok na
zberový dvor na Mochovskej ul. v areáli CTZ.
Na zberovom dvore môžu občania odovzdať aj nebezpečné odpady, a to:
- olovené a iné batérie
- oleje
- zvyšky farieb a pesticídov
- žiarivky
- odpadové handry a iné predmety znečistené olejmi, farbami a pod.
- elektronický odpad (chladničky, televízory, počítače a pod.) v ucelenom stave.

Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Levice, prípadne na internetovej stránke www.levice.sk

Kino Junior sa zmenilo na viacúčelovú sálu
Od septembra za občania opäť môžu tešiť na divadelné predstavenia v našom meste. Tentokrát to už bude v Centre kultúry JUNIOR, kde vznikla nová multifunkčná sála.
Počas letných mesiacov prebiehali v kinosále CK Junior rozsiahle rekonštrukčné práce. Ich cieľom bolo premeniť pôvodné kino na miesto, kde sa okrem premietania filmov budú realizovať aj iné podujatia,
podobne ako to bolo v dome kultúry Družba. Vybudovaním pódia
s rozmermi 6 x 12 m vznikol priestor pre divadelné predstavenia,
vystúpenia či rôzne spoločenské podujatia. Súčasťou je samozrejme
kvalitná osvetľovacia a zvuková technika. V priestoroch nad sálou
a za premietacím plátnom bolo vytvorené zázemie a šatne pre hercov. Vedenie mestského kultúrneho strediska počíta aj s premietaním
filmov, takže premietacie plátno zostalo zachované. Na digitalizáciu
kina momentálne nie sú finančné prostriedky, ale na premietanie sa
od septembra môžu tešiť priaznivci Filmového klubu Otáznik, ktorý tu bude každý štvrtok premietať svoje filmy. Kapacita sály sa rekonštrukciou nezmenila a zostala na pôvodnom počte 402 sedadiel.
Celková výška nákladov na rekonštrukciu je 50 tis. eur. Na 18. sep-

tembra je pre divákov pripravené divadelné predstavenie Nevyliečiteľní s vynikajúcim hereckým obsadením.
(am)
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Z histórie nášho mesta
Učiteľský ústav
Pozornému Levičanovi alebo návštevníkovi mesta v týchto dňoch iste neunikol netradičný pohľad na strechu „učiteláku“. Táto historická
secesná budova, ktorá je už 100 rokov dominantou Levíc, budova Učiteľského ústavu na Kalvárii (dnes Pedagogická a sociálna akadémia),
prechádza prvýkrát rozsiahlou rekonštrukciou.
História samotnej školy ako takej sa začala písať v celkom inej budove, a to v dnešnej budove Gymnázia Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským na
Ulici sv. Michala 38.
Koncom 19. storočia sa uhorské ministerstvo školstva rozhodlo zriadiť školu, v ktorej by sa študovalo učiteľstvo. Mestská rada i obyvatelia
mesta podporovali myšlienku, aby sa výstavba takejto školy realizovala práve v našich Leviciach. Výsledkom týchto snáh bolo zorganizovanie zbierky, do ktorej sa zapojili aj významní levickí rodáci. Zakrátko kúpilo mesto od rodiny Szathmáryovcov pozemok s kúriou,
potrebné množstvo tehál daroval gróf Hunyady. Vyučovanie sa začalo pred začatím stavby 20. októbra 1870 v Kazyho dome na Panskej
ulici 20 (dnes Sv. Michala). Stavba pokračovala rýchlo a už 20. októbra 1873 sa začala výučba v novej škole (obr. 1).

Štúdium bolo najprv trojročné a od roku 1882 štvorročné. V tom
čase stál vo dvore školy pamätník protitureckých bojovníkov, hrdinov Levického hradu. Škola mala vlastnú záhradu a včelín. Budovu
starého Učiteľského ústavu v roku 1911 odkúpila reformovaná cirkev, aby v nej zriadila vlastnú školu. Pred školou dodnes stojí klasicistický trojičný stĺp postavený v roku 1777.
V roku 1900 mestská rada konštatovala, že pôvodná budova Učiteľského ústavu už nepostačuje a v roku 1907 rozhodla o výstavbe
novej budovy. Pozemok kúpila od súkromných osôb na vyvýšenom
mieste na Kalvárii. Projekt vypracovali architekti Eduard Földes
a Mikuláš Scheiber. Základný kameň stavby novej školy položili

25. 10. 1909. Stavbu viedol podnikateľ Emil Reisz a pracovali na nej
aj majstri z Talianska. V budove mala byť i zvonkohra, no neskôr sa
od nej upustilo. V školskom roku 1911/1912 sa začalo vyučovať už
v novej budove, ktorá celkovým riešením a vybavením v tom čase
patrila medzi najkrajšie a najmodernejšie školy v Uhorsku (obr.2).

Do impozantnej štvorpodlažnej budovy umiestnili ústav, cvičnú školu
a internát. Škola mala bohaté zbierky exponátov, rozsiahlu knižnicu,
meteorologickú stanicu, botanickú záhradu, murovaný včelín, cvičný
pozemok pre študentov, telocvičňu a vlastnila aj niekoľko hektárov
vinohradu. Počas prvej svetovej vojny v škole zriadili vojenskú nemocnicu. Po skončení vojny a po vzniku Československej republiky
v marci 1919 maďarský Učiteľský ústav prešiel do vlastníctva československého štátu. Dňa 4. septembra 1936 mesto aj školu navštívil prezident Edvard Beneš. Po viedenskej arbitráži roku 1938 škola opäť prešla
do rúk Maďarska. Počas druhej svetovej vojny jej budovu čiastočne
poškodili, avšak šťastne unikla zničeniu. Mnohí pedagógovia a študenti Učiteľského ústavu sa preslávili v oblasti vedy i kultúry – napríklad cestovateľ svetového mena Kálmán Kittenberger, maďarský sochár
Henrik Spöttle či spisovatelia Jozef Cíger-Hronský a Peter Jilemnický.
Našu mestskú dominantu zapísanú v roku 1994 do zoznamu kultúrnych pamiatok nahlodal zub času a teraz prechádza rozsiahlou rekonštrukciou pod prísnym dohľadom pamiatkového úradu.
Budova bude mať novú strešnú krytinu, nové okná, fasádu, vnútorné vybavenie, informačné technológie a bezbariérový vstup.
Celá rekonštrukcia vo výške viac ako 1 mil. eur bude trvať dva
roky a mala by byť ukončená na jar 2014.

Hudobná legenda zavíta priamo do Levíc!
Niekoľkonásobný držiteľ cien Grammy a Dove Awards, ktorý získal aj niekoľko zlatých platní,
frontman kresťanskej rockovej skupiny PETRA a bývalý vedúci vokalista populárnej rockovej
skupiny HEAD EAST John Schlitt zavíta na Slovensko a to priamo do Levíc! Už 6. októbra
2012 sa predstaví Levičanom v mestskej športovej hale so začiatkom o 18:00 hod.
John Schlitt získal niekoľko zlatých platní, cien Grammy a Dove Awards. Cestuje a koncertuje po celom svete. Bol uvedený do hudobnej siene slávy ako frontman kresťanskej rockovej
skupiny PETRA. John Schlitt bol asociáciou GospelMusicChannel nedávno vymenovaný za
najlepšieho rockového speváka v histórii kresťanskej hudby. 8. mája 2012 mu vyšiel v poradí
štvrtý sólový album, ktorý predstaví 6. októbra v športovej hale v Leviciach. Koncert sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Levice Ing. Štefana Mišáka. Predskupinou bude noXcuse
(SK) a skvelý Richard Čanaky so skupinou F.B.I. Lístky je možné zakúpiť v Levickej informačnej agentúre na Holubyho ul.č. 6, t.č. 6318 037.

Csaba Tolnai
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v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Levice § 10,
Prílohy č. 2 Smernice o uskutočňovaní obchodnej verejnej súťaže
na prevod nehnuteľného majetku mesta a uznesenia MsZ v Leviciach č. 11/LII/2012 zo dňa 28. 06. 2012

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
č. 4/2012
na prevod nehnuteľného majetku mesta - v k.ú. Levice:
pozemkov:
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 stavby:
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 infokanáli a internetovej stránke
www.levice.sk., resp. Vám ich poskytnú na tel. č. 036/6 350 224.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže Vám budú poskytnuté na
MsÚ v Leviciach na prízemí v Kancelárii prvého kontaktu.
Písomný súťažný návrh je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a odovzdať v zalepenej obálke s označením „OVS č.4/2012“
najneskôr do 24. 09. 2012 do 11,00 h na adresu: Mestský úrad
Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice. Termín otvárania
súťažných návrhov je 24. 09. 2012 o 13.00 h na MsÚ v Leviciach,
I. poschodie č. dv. 39.
Ing. Štefan Mišák, v. r.
primátor mesta

Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami
potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.
Obsadenie:
Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Viktor
Horján a Lenka Barilíková v réžii Michala Spišáka.

18.9.2012
v kinosále CK Junior o 19.00 hod
Vstupné: v predpredaji : 10,00 €,
na mieste 12,00 €.
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