NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 6, ročník X., december 2012, nepredajné

Milí spoluobčania,
v rýchlom behu nášho uponáhľaného
sveta k nám opäť prišiel sviatočný čas.
Vianoce nám aj po roku nežne klopú
na dvere a spolu s nimi do našich domácností prichádza pokoj, pohoda,
spolupatričnosť a láska. Pri znejúcich
vianočných koledách v domoch rozvoniavajú vianočné koláče a na stole zavonia kapor, či iné dobroty. Je to priam
zázračný čas, v ktorom ani jedno srdce
nezostane chladné.
Tento čas je však aj časom bilancovania.
Koniec roka 2012 nám prináša možnosť
obzrieť sa za seba a zhodnotiť prežité mesiace, dosiahnuté úspechy ale aj
sklamania a vytýčiť si ďalšie ciele. Počas
tohto roku sa aj v našom meste striedali
chvíle úspešné s tými menej úspešnými.
Podarilo sa nám ukončiť rozsiahlu rekonštrukciu kultúrnej pamiatky – synagógy, ktorá sa opäť stala jednou z dominánt mesta. Začal sa realizovať projekt
výstavby kanalizácie v mestskej časti
Kalinčiakovo, projekt výstavby hnedého
priemyselného parku v lokalite Za tabakovou podobne ako aj rekonštrukcia
VI. Základnej školy. Na všetky tieto rozsiahle investície sa nám podarilo získať
nenávratné finančné prostriedky z eurofondov vo výške viac ako 10,5 mil. eur.

Verím, že sa nám podarilo vyčariť úsmev
na tváričkách našich najmenších výstavbou troch veľkých detských ihrísk, ktoré
napriek omeškanej výstavbe určite uspokoja požiadavky rodičov na kvalitné
a bezpečné priestory pre šantenie detí.
Jednou z najpálčivejších tém je už dlhodobo problematika parkovania, ktorú
sme sa rozhodli riešiť komplexne v rámci celého mesta, nakoľko čiastkové rie-
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šenia neprinášali želané výsledky. Je mi
ľúto, že odbornou firmou spracovaný
návrh riešenia parkovania sa nie u všetkých z Vás stretol s pozitívnym ohlasom,
hlavne čo sa týka navrhovaného spoplatnenia. Snažíme sa, aby navrhované riešenia boli čo najefektívnejšie, a preto bez
určitých ústupkov a kompromisov, či už
v oblasti zelene alebo spomínaného spoplatnenia, to žiaľ nejde. Uvedomujem si,
že návrh projektu je pilotným projektom
v rámci celej SR a prináša množstvo Vašich otázok a našich netradičných riešení. Avšak ak chceme zabezpečiť požiarnu bezpečnosť občanov a ich majetku,
kvalitný vývoz komunálneho odpadu,
vytvoriť priestor pre čistotu chodníkov
a ciest, chrániť zeleň na miestach, kde
parkujú vozidlá a vytvoriť podmienky
na ochranu motorových vozidiel pred
vandalizmom a odcudzením – musíme
riešiť v prvom rade parkovanie v hromadnej bytovej zástavbe. Aj preto, aby
sme čo najviac znížili finančné zaťaženie
občanov aj mesta, sme dali vypracovať
štúdiu realizovateľnosti financovania
uvedenej koncepcie parkovania, tzn.
všetkých finančných možností pri realizácii nových parkovísk. 


...pokračovanie na str. 2
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...pokračovanie zo strany 1
Výsledky tejto štúdie sú nad moje očakávania a som si istý, že uplatnením
navrhovaných možností financovania
výstavby parkovísk sa nám podarí znížiť
pôvodne navrhované finančné zaťaženie
občanov. Verím, že sa nám projekt výstavby parkovísk podarí začať už v roku
2013 a zrealizovať v priebehu roka 2015.
Zo sklamaní nemôžem nespomenúť oddialenie plánovanej výstavby OC Europa, kde sa nám ani po mnohých rokovaniach zatiaľ nepodarilo dopracovať
k úspešnému začatiu projektu. i keď si
uvedomujem celoeurópsky dopad krízy bankového sektora na tento projekt,
bude mojou prioritou, aby realizácia
projektu začala v roku budúcom.
Čo sa týka plánov do budúceho roka,
musím konštatovať, že samospráva
nášho mesta musí ustúpiť od viacerých rozvojových programov plánovaných na rok 2013. Vláda SR podpísala
so zástupcami Združenia miest a obcí
Slovenska memorandum o znižovaní
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verejných výdavkov, v ktorom sa samosprávy zaviazali okrem iného realizovať
svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou výdavkov vo výške 15 % oproti minulému
roku. To v praxi znamená, že množstvo
aktivít, ktoré sme plánovali realizovať,
musíme čiastočne obmedziť, čomu sme
už prispôsobili aj prípravu rozpočtu
na budúci rok. Verím však, že základné samosprávne povinnosti dokážeme
napriek podstatným škrtom v rozpočte
splniť. Viem, že sa na nás často obraciate
s pripomienkami a kritikami na viaceré
nedostatky v meste, ktoré však žiaľ bez
finančných prostriedkov nevieme realizovať. Museli sme pristúpiť i k šetreniu
mzdových prostriedkov pracovníkov
mestského úradu, ktorí napriek tomu,
že už štvrtý rok nemali žiadne navýšenie miezd – prijímajú naše opatrenia
s pochopením. i Vás prosím v roku 2013
o pochopenie a trpezlivosť. Aj tento rok
sa budeme snažiť získať čo najviac prostriedkov z fondov EÚ a iných nenávratných finančných zdrojov, a ako si môžete

prečítať na str. 6, mnohé z nich žiaľ nie
sú kladne vybavené. Pravdou je aj to, že
každoročne je menej možností na zapojenie sa do projektov, a tým ubúdajú
aj možnosti financovania našich aktivít
z cudzích zdrojov.
Milí Levičania, rád by som sa pri tejto
príležitosti sviatkov a blížiaceho sa konca roku 2012 poďakoval. Všetkým, ktorí
sa aj v tomto roku podieľali na rozvoji
nášho mesta – členom MsZ, členom
jeho komisií, pracovníkom MsÚ, podnikateľským subjektom, štátnym i verejným inštitúciám, pracovníkom školstva, zdravotníctva, športovým klubom,
kultúrnym inštitúciám, neziskovým organizáciám, ale najmä Vám - všetkým
občanom za prácu, ktorú vykonávate
v prospech nášho mesta.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, šťastie a mnoho úspechov a síl v novom roku 2013.
Váš primátor Štefan Mišák

Mesto Levice
pozýva občanov mesta, zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov
podnikov a organizácií na slávnostný akt kladenia vencov pri
príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Levice, ktorý sa uskutoční
dňa 20.12.2012 o 13.00 h na Námestí hrdinov.

Milí rodičia, starí rodičia!

VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV

Mesto Levice pre najmenších občanov pripravilo
malý vianočný darček – omaľovánku s názvom
Maľované Levice, ktorú nájdete vloženú v tomto
predvianočnom čísle Noviniek z levickej radnice.
Deti sa prostredníctvom krásnych obrázkov a milých veršíkov prenesú zaujímavosťami o našom
meste, s ktorými ich oboznámi zvedavý Levík.

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

Omaľovánku vydalo mesto Levice v spolupráci
s Občianskym združením Art5, ilustrovala Andrea
Harmadyová, verše napísala Veronika Árendášová.

Veríme, že táto milá omaľovánka prinesie Vám
i Vašim deťom veľa radosti.

do 15. februára 2013 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 2013 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 €.
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267).
Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2013“ je možné si prevziať v kancelárii prvého
kontaktu (KPK) MsÚ Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta www.levice.sk.
				

Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
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Samospráva obhájila titul „Bezpečný podnik“

Dňa 6. novembra 2012 mesto Levice slávnostne prevzalo potvrdenie o predĺžení
doby platnosti osvedčenia (certifikátu)

v rámci programu „Bezpečný podnik“
na jednom z najvýznamnejších podujatí
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP) na XXV. medzinárodnej konferencii o aktuálnych otázkach BOZP, ktoré
sa uskutočnilo v dňoch 6.-8. novembra
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
Riadiaca komisia tohto programu pod
záštitou Národného inšpektorátu práce
v Košiciach rozhodla na základe splnených podmienok o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný
podnik“ na päť rokov. Toto osvedčenie po-

tvrdzuje, že Mesto Levice zaviedlo efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a dosiahlo požadovanú
úroveň starostlivosti o pracovné podmienky zamestnancov. Osvedčenie zaväzuje
Mesto Levice k sústavnému zlepšovaniu
pracovných podmienok, pracovných vzťahov a pracovného prostredia, k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a ku zvyšovaniu kultúry práce.
Zoran Ivič
referent PO a BOZP

Staré zastávky v meste sú už minulosťou
Občanov mesta čakajú od decembra milé prekvapenia počas
cestovania v meste ale aj prímestskými linkami. Nefunkčné, staré chátrajúce zástavky budú v najbližšej dobe vymenené za nové
a pre cestujúcich budú znamenať väčší komfort. Nové zastávky
budú vybavené plastovými sedačkami, informačnými tabuľami pre cestovný poriadok a budú postavené tak, aby chránili
cestujúcich pred dažďom či sychravým počasím. Kovová nosná
konštrukcia bude mať obvodové steny obložené z troch strán
plastovým materiálom s oblúkovitou strechou.
V súčasnosti ide o druhú etapu rekonštrukcie zastávok v meste,
v rámci ktorej sa nové zastávky budujú na Tureckom rade, Ulici
M. R. Štefánika na oboch stranách štátnej cesty, na Ulici M. R.
Štefánika oproti bývalej detskej nemocnici, na Ulici Ku bratke,
Saratovskej ulici a na Kalnickej ceste vedľa mliekarní. Výška in-

vestície je na základe výsledku verejného obstarávania 16 830
eur. Do budúcna sa plánuje aj investícia do tretej, poslednej etapy rekonštrukcie, ktorou budú vymenené aj všetky zvyšné staré
zastávky v meste.
Ernest Szilvás
ref. investičných činností

Vyhodnotenie fotografickej súťaže Levice 2012
Slávnostné vyhodnotenie už šiesteho ročníka fotografickej súťaže sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2012. Súťaž prebiehala od mája do
31. októbra 2012, dokedy mohli amatérski aj profesionálni fotografi posielať svoje fotografie.

Fotografická súťaž, ktorej zámerom je zviditeľniť najmä amatérskych fotografov, vzbudiť
záujem občanov o mesto, jeho zákutia, atmosféru a život v ňom, sa každoročne uskutočňuje pod záštitou zástupkyne primátora mesta Mgr. Beáty Vrábelovej, ktorá vo svojom
príhovore vyjadrila úprimné poďakovanie
všetkým účastníkom za zvečnenie krásnych
momentov mesta aj pre ďalšie generácie.
Súťaž má za roky svojej existencie svojich
verných priaznivcov a aj tohto roku boli
mená niektorých účastníkov porote dobre známe. Keďže sa tento rok nesúťažilo
v tematických kategóriách, súťažiaci boli
zaradení do kategórií do 16 a nad 16 rokov.

V kategórii do 16 rokov bolo udelené čestné uznanie a kniha Martine Bátovskej za
fotografie „Rastieme s Levicami“ a „Moja
sláva zapadá.“

V druhej kategórii boli na prvých troch
miestach ocenení diplomom a peňažnou
poukážkou nasledovní súťažiaci:
1. miesto – Peter Ivkovič za fotografiu
,,Pulzujúce mesto“
2. miesto – Mária Švecová za fotografiu
„Nočné námestie“
3. miesto – Peter Székely za fotografiu
„Farebné fontány“
Ostaným účastníkom súťaže Gabrielovi
Galambošovi, Ágostonovi Griesbachovi,
Klaudii Račekovej, Zoltánovi Kovácsovi a Michaele Jurákovej boli odovzdané
čestné uznania a balíček upomienkových predmetov za ich kvalitné fotografie. v neposlednom rade boli udelené
ďakovné listy za účasť Tomášovi Horňákovi Pákozdymu, Ivanovi Valachovi,
Martinovi Šujanskému, Petrovi Ivanovi,
Alene Griesbachovej, Štefanovi Nyékimu a Ivone Horváthovej.
Všetkým súťažiacim blahoželáme!
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ
Boskovice
Mesto Levice v roku 2008 podpísalo
zmluvu o nadviazaní spolupráce s mestom Boskovice v Českej republike. Boskovice (s počtom obyvateľov 11 304)
ležia na strednej Morave asi 40 km severne od Brna na hranici medzi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou. Prvá písomná zmienka pochádza
z 2. polovice 15. storočia a za mesto sa
považujú od polovice 18. storočia. Na
konci 19. storočia sa stali priemyselným
centrom, v ktorom sa rozvíjal metalurgický priemysel, obuvníctvo, výroba
konfekcie či stavebného materiálu.

V Boskoviciach nájdete to, čo inde nemajú – ojedinelé spojenie hradu a zámku,
jednu z najzaujímavejších židovských
štvrtí v Českej republike, unikátne empírové stavby a interiéry. Po roku 1989
bolo historické jadro mesta, vrátane torza židovského geta, vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu. Výraznou dominantou centra mesta je budova mestskej

radnice, ktorej zaujímavosťou je, že v jej
pivničných priestoroch bývala mučiareň
a tiež vínny šenk. Pred ňou stával pilier,
ku ktorému boli priväzovaní odsúdení.
Nádherný výhľad na malebnú moravskú
krajinu umožňuje romantická zrúcanina
goticko-renesančného hradu z 13. storočia. Architektonické pamiatky však nie sú
len svedkami bohatej histórie, ale každoročne ožívajú pri mnohých kultúrnych
podujatiach a hudobných festivaloch. Podobne ako v Leviciach sa tu každoročne
na jeseň koná dvojdňový jarmok – Husacie slávnosti s husacími špecialitami.
V starom pieskovcovom lome na okraji
mesta je vybudovaný Western park, ktorého atmosféra návštevníkov pohltí natoľko, že zabudnú na starosti všedných

dní. v areáli parku sa skrývajú atrakcie
pre malých aj veľkých. Novou súčasťou
parku je stratený svet dinosaurov, prehistorický park s vyše šesťdesiatimi modelmi vyhynutých tvorov.
Celé okolie mesta má v súčasnosti letoviskový charakter. Turistické trasy, ktoré
sa nachádzajú v blízkom okolí, ponúkajú
možnosť pešej turistiky či cykloturistiky.
Chodníčky vedú turistov do oddychových
zón Kunštátska s pieskovcovou jaskyňou
v Rudci. Boskovice sa nachádzajú v severnej časti Moravského krasu so SloupskoŠošůvskými jaskyňami a ďalšími lokalitami krasového územia.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
foto zdroj: www.boskovice.cz

Nové cestovné poriadky MHD a prímestských spojov
na obdobie 2012/2013
Vážení občania, od 9. 12. 2012 platia nové cestovné poriadky na linkách MHD a na prímestských spojoch. Aktuálne cestovné poriadky nájdete na www.sadnz.sk.

Dni otvorených dverí u primátora
Termíny na rok 2013
6. február 2013
6.marec 2013
3. apríl 2013
1. máj 2013
5. jún 2013
3. júl 2013

7. august 2013
4. september 2013
2. október 2013
6. november 2013
4. december 2013
od 13,00 hod., č. dv. 34
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Mestská polícia informuje...
Mestská polícia v Leviciach má novú webovú stránku
Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vás
v mene svojom aj v mene všetkých príslušníkov mestskej polície Levice, privítal
na novovytvorenej internetovej stránke
Mestskej polície Levice www.msplevice.
sk. Prostredníctvom tejto stránky Vám
chceme poskytnúť základné informácie
o histórii, súčasnosti a legislatíve, ktorá
súvisí s prácou Mestskej polície.
Dozviete sa informácie o činnosti Mestskej polície, o jej organizačnej štruktúre
a projektoch zameraných na prevenciu
kriminality. Našou snahou je oboznámiť
Vás s každodennou prácou našich príslušníkov a s výsledkami ich činnosti.

Poskytneme Vám tiež užitočné rady, ktoré
sa týkajú Vášho bežného života, aktuality
a informácie o zatúlaných a odchytených
psoch aj s ich fotografiami. Súčasťou našej stránky bude aj fotogaléria s kontaktnými údajmi a správy o výsledkoch činnosti tohto poriadkového orgánu mesta.
Veríme, že tu nájdete všetky potrebné
informácie a že prostredníctvom tejto
internetovej stránky prispejeme k obnove
dôvery obyvateľov voči mestskej polícii.
Mgr. Ján Marcinek
náčelník mestskej polície

Predvianočné nákupy, alebo Príležitosť robí zlodeja
Rok ubehol ako voda a my sa
už v predstihu pozeráme na
vianočnú výzdobu v centre
mesta a v pešej zóne. Aj televízia je plná reklám s nádychom
Vianoc, ktoré nám pripomínajú, že sa blížia sviatky pokoja.
Detské dušičky sú plné očakávania, či si nájdu pod vianočným stromčekom všetky
vysnívané darčeky. Obchody
začínajú praskať vo švíkoch
z náporu zákazníkov, ktorý chcú prežiť sviatky v hojnosti. Zháňanie darčekov sa každoročne stáva behom na dlhé trate a každý
z nás chce minúť ušetrené euríčka, aby potešil svojich blízkych.
Predajne sú plné nielen zákazníkov, ale aj vreckárov, ktorí vedia
veľmi šikovne využiť tlačenice, vystresovaných a nepozorných

zákazníkov na svoje „drobné nákupy“. Preto sa nie raz stáva,
že si mamička v tom zmätku zabudne zapnúť kabelku, v ktorej
potom márne hľadá svoju peňaženku, doklady alebo kľúče od
auta, ktoré už možno ani nestojí na parkovisku. Mestská polícia
v Leviciach preto upozorňuje všetkých občanov mesta na maximálnu obozretnosť na osobné veci pri vianočných nákupoch.
v prípade, že dôjde ku krádeži mestská polícia odporúča túto
skutočnosť ihneď nahlásiť na oddelenie mestskej polície, alebo
na najbližšom oddelení policajného zboru. Pevne verím, že svojou zvýšenou opatrnosťou predídeme takýmto nepríjemným situáciám, ktoré by mohli naštrbiť túto sviatočnú atmosféru. Veď
predsa všetci chceme prežiť sviatky pokojne a v kruhu blízkych.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám v mene všetkých príslušníkov
Mestskej polície v Leviciach príjemné a hlavne pokojné prežitie
vianočných sviatkov.
Bc.Adámik Miloš
referent preventívno-výchovných činností MsP Levice

Aby bola pyrotechnika „zábavná“
Pre Silvester sú už každoročne typické
bujaré oslavy príchodu nového roka.
v posledných rokoch sa stáva tradíciou
oslavovať príchod nového roka veľkolepými ohňostrojmi, rôznymi raketami, svetlicami a petardami od výmyslu
sveta. Mestá alebo veľké organizácie si
takúto parádu väčšinou objednávajú
u profesionálov, ktorí sú na takúto činnosť špeciálne vyškolení a ich ohňostroje, ktoré nám vyrážajú dych, bývajú
zväčša bezpečné. Nám ostatným však
nezostáva nič iné, ako siahnuť hlbšie do
vrecka a nejakú tú zábavnú pyrotechniku si kúpiť. Ak už pristúpime ku kúpe
súkromného ohňostroja, je dôležité brať

na vedomie aj možné riziko, ktoré manipulácia s touto zábavnou pyrotechnikou nesie. Je veľmi dôležité používať ju
výhradne podľa návodu uvedeného na
obale a tým predísť možným zraneniam,
ktoré môže táto „zábavná pyrotechnika“
spôsobiť. Taktiež je dôležité brať ohľad
aj na ostatných okolostojacich ľudí, na
našich starších spoluobčanov a v neposlednom rade aj na našich domácich miláčikov, ktorí z našich radovánok veľkú
radosť nemajú.
Mestská polícia v Leviciach touto cestou upozorňuje všetkých nedočkavých
„amatérskych pyrotechnikov“, aby si
svoje ohňostroje ušetrili iba na deň

osláv príchodu nového roku t.j. na
31.december a neobťažovali zbytočným
používaním zábavnej pyrotechniky svojich susedov a občanov nášho mesta,
ktorí chcú prežiť pokojné sviatky.
Pevne verím, že po novom roku sa stretneme všetci zdraví a so všetkými prstami
na rukách. v novom roku všetko dobré.
Bc.Adámik Miloš
referent preventívno-výchovných činností MsP
Levice

samospráva
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PODANÉ PROJEKTY v ROKU 2012
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

PROJEKT

Aktívna staroba a solidarita
medzi generáciami – spolupráca s mestom Érd
Výmena okien za plastové –
Ul. Pri Podlužianke 8
Náučný chodník Krížny
vrch II.
Obnova Schoellerovho
parku
Revitalizácia materských
škôl 2012 – MŠ, Konopná ul.
Revitalizácia materských škôl 2012 – MŠ.
P.O.Hviezdoslava
Zlepšenie zdravia Rómov
a ochrana ŽP v meste
Levice – lokalita Ladislavov
dvor
Obnova Schoellerovho
parku
Ihrisko pre všetkých

PROGRAM

DÁTUM PODANIA

POŽADOVANÁ SUMA/ SPOLUFINANCO-

POZNÁMKA

SCHVÁLENÁ SUMA

VANIE

0€

0€

10.02.2012

13 500 €

1 350 €

neschválené

08.02.2012

6 000 €

1 880 €

neschválené

17.02.2012

7 244 €

2 110 €

neschválené

13.03.2012

1 786,26 €

100 €

neschválené

Ministerstvo školstva SR

13.03.2012

1 965 €

135 €

schválené

Úrad vlády SR

14.05.2012

29 963,040 €

6 239,375 €

27.03.2012

5 255 €

140 €

neschválené

25.04.2012

25 000 €

25 000 €

neschválené

07.06.2012

3 507 €

400 €

neschválené

21.09.2012

1 200 €

1 078 €

neschválené

28.09.2012

2 000 €

1 000 €

neschválené

17.10.2012

1 000 €

1 800 €

Prebieha schvaľovací proces

30.10.2012

1 000 €

1 000 €

30.10.2012

411 321,71 €

21 648,52 €

09.12.2012

2 058 €

700 €

Európa pre občanov
Ministerstvo financií
SR
Nadácia Ekopolis –
Pohoda za mestom
Nadácia Ekopolis –
Zelené oázy II.kolo
Ministerstvo školstva SR

Nadácia VÚB –
Poklady môjho srdca
Energia pre krajinu
Nadácia SPP –
Kvapka nádeje
Zlepšime spoločne
Slovensko
Tu sa nám páči, tu chceme Centrum pre filanžiť
tropiu
Nadácia SPP – DeDedičstvo našich predkov
dičstvo regiónov
Žiadosť o poskytnutie dotácie na
Dedičstvo našich predkov
podporu kultúry
a športu – NSK
Športová olympiáda pre MŠ, Nitriansky
samoZŠ, SŠ na rok 2013
správny kraj
Nákup technológie do kom- Env ironment á l ny
postárne
fond SR
Nadácia EkopolisLevické rybníky
Zelené oázy I.kolo

3.2.2012

Mesto Levice bolo
len partnerom
projektu

Prebieha schvaľovací proces

Prebieha schvaľovací proces
Prebieha schvaľovací proces
Prebieha schvaľovací proces

Na Mochovskej ulici rýchlosť zvýšená na 70 km/h
Mochovská ulica sa dostala do zoznamu úsekov, na ktorých maximálna povolená rýchlosť podľa slov odborníkov motoristov spomaľuje.
Vodiči tak budú môcť na tomto úseku cesty pridať. k úprave povolenej rýchlosti došlo z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky na
vjazde do mesta Levice a výjazde z mesta Levice.
Podnet na zvýšenie rýchlosti na viacerých cestných úsekoch prišiel zo
strany ministerstva vnútra aj zo strany polície, z dôvodu zbytočného
spomaľovania premávky prikázanou rýchlosťou 50km/h. Preto bola
takmer na 60 úsekoch na Slovensku, kde nehrozí žiadna dopravná
nehoda, zvýšená rýchlosť na 70 km/h. Vzhľadom k tomu, že je Mochovská ulica úsek miestnej komunikácie mimo zastavanej časti, na
ktorom neboli v roku 2012 evidované žiadne dopravné nehody, dopravný inšpektorát povolil zvýšenie rýchlosti v úseku od križovatky
s Pereckou ulicou na najvyššiu dovolenú rýchlosť na 70 km/h.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

samospráva
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Ako pomôcť bezdomovcom prežiť zimu?
Čo robiť, ak na ulici nájdete bezdomovca,
ktorý potrebuje pomoc? Informácie pre tých,
čo chcú pomôcť a nevedia ako.Komunikujte
s ním a skúste zistiť, čo potrebuje. Možno mu
pomôžu informácie, kde môže stráviť noc
a kde mu bude poskytnutá strava.
Mesto Levice v spolupráci s n. o. BEVA ISTOTA Levice zabezpečuje pre občanov, ktorí sa zdržiavajú na území mesta Levice a sú
bez prístrešia, dočasné ubytovanie v zariadení sociálnych služieb – v nocľahárni. Je zriadená v jednej z budov na tzv. malej strelnici
za pekárňou a funguje celoročne. v nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím
prístrešia na účel prenocovania, pričom sú
tam vytvorené podmienky na vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Poplatok za 1 dospelú osobu na noc je
0,50 € a za dieťa je 0,20 €. Ubytovať sa
v zariadení je možné od 18.00 do 22.00

Poradíme Vám...

Ako postupovať pri podaní žiadosti
o umiestnenie v zariadení pre seniorov
(nový názov pre domov dôchodcov), v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári?
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ - občan s trvalým
pobytom v meste Levice na Mestskom úrade
v Leviciach (MsÚ) - oddelenie služieb občanom a organizáciám na predpísanom tlačive, ktoré dostane na MsÚ. v žiadosti žiadateľ
vyplní osobné údaje a zároveň určí druh
sociálnej služby, ktorú požaduje poskytovať.
Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“,
ktorý dá žiadateľ potvrdiť svojmu zmluvnému (obvodnému) lekárovi v mieste trvalého
bydliska resp. žiadateľ doručí od lekára doklady o nepriaznivom zdravotnom stave nie
staršie ako šesť mesiacov.
Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s prílohami od zmluvného lekára doručí žiadateľ na Mestský úrad v Leviciach

hodiny, do 8.00 hodiny nasledujúceho
dňa je potrebné objekt opustiť.
Prostredníctvom o.z. Miesto v dome
mesto zabezpečuje osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie a ktoré
sú odkázané na sociálnu službu, počas
pracovných dní výdaj stravy (jedno teplé
jedlo denne) v nízkoprahovom dennom
centre na Ul. Kpt. J.Nálepku č.125. v níz-

koprahovom dennom centre je ľuďom
bez prístrešia poskytnuté aj sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv
a majú vytvorené aj podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

- oddelenie služieb občanom a organizáciám. Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom je podkladom pre vydanie lekárskeho
posudku, ktorým posudzujúci lekár určí
stupeň odkázanosti žiadateľa. v domácnosti
žiadateľa bude pracovníčkami mestského
úradu následne vykonané sociálne šetrenie
za účelom vydania sociálneho posudku. Na
základe lekárskeho a sociálneho posudku
bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne mesto Levice vydá rozhodnutie o odkázanosti
občana na sociálnu službu. Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu si žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré dostane na MsÚ Levice,
podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si žiadateľ vyberie
ten druh sociálnej služby, na ktorý bol ako
žiadateľ rozhodnutím mesta Levice odkázaný a zároveň si vyberie formu sociálnej služ-

by, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží,
uvedie deň začatia poskytovania sociálnej
služby, ako aj názov zariadenia sociálnych
služieb, kde by chcel byť umiestnený. v prípade, ak nebude možné občanovi zabezpečiť
sociálnu službu v zariadení, ktoré si vyberie,
mesto Levice so súhlasom občana zabezpečí
poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja resp. u verejného poskytovateľa
v územnom obvode iného vyššieho územného celku alebo u neverejného poskytovateľa
sociálnej služby.
Bližšie informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytnú občanom sociálne
pracovníčky Mestského úradu v Leviciach,
oddelenie služieb občanom a organizáciám,
I.poschodie, číslo dverí 50, telefón 036/6350
214,e-mail: soc.kd@levice.sk

Mikuláš navštívil jasličky
Aj tento rok navštívil Mikuláš jasličky v Leviciach a priniesol im
v batohu darčeky. Detičky sa na túto významnú návštevu patrične
prichystali, vyobliekané a usadené na stoličkách si spoločne zaspievali krásne pesničky, za čo ich Mikuláš odmenil sladkou odmenou
a na záver ich obdaroval aj krásnymi hračkami. Pre niektoré detičky to bolo prvé stretnutie s Mikulášom. Prvotný strach prekonali
a spoločne sa na pamiatku odfotili i s balíčkom plných sladkostí.
„Stretneme sa opäť o rok...!“, rozlúčil sa Mikuláš a pokračoval
v návšteve ďalších poslušných detí.
(zo)

Gabriela Špaňová
ref. sociálnej starostlivosti

Gabriela Špaňová
ref. sociálnej starostlivosti

životné prostredie/rôzne
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Premnožené holuby odchytávajú sokoliari
Holubov v meste čoskoro ubudne, mesto pristúpilo aj na základe
podnetov od občanov na ich odchyt do špeciálnych klietok.
Mestské holuby stratili životom v blízkosti ľudí svoju plachosť,
takže neváhajú založiť si rodinu priamo na balkóne či parapete
okna. Takýto nechcený spolubývajúci môže však byť pre človeka nebezpečný roznášaním množstva chorôb, taktiež ich trus
svojou agresivitou poškodzuje majetok.
Z dôvodu neznesiteľnej situácie znečisťovania verejných priestorov, ale aj súkromných objektov a z toho vyplývajúcich sťažností
obyvateľov, sa samospráva rozhodla túto situáciu riešiť radikálne.
Na tento rok mesto v rozpočte vyčlenilo 400 eur na odchyt holubov, ktorý by však mal trvať až do jarných mesiacov. Suma na
budúci rok bude známa až po schválení rozpočtu na rok 2013.
Odchyt vykonáva sokoliarska skupina z Banskej Štiavnice, ktorá
koncom novembra umiestnila na strechách vytypovaných objektov
v Leviciach odchytové klietky, do ktorých holuby láka množstvo zŕn.

Princíp odchytu je jednoduchý, do klietky holuby vletia cez preklápacie dvierka, ktoré ich už von nepustia.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Čipovanie - nová povinnosť pre majiteľov štvornohých
domácich miláčikov
Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od 1. novembra 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské
zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenia čipom. Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.novembrom 2011,
platí dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už
platiť bez výnimky. Za nedodržanie tejto povinnosti majiteľovi hrozí pokuta.
Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu
a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka
musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu
ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011
a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po
3. júli 2011, musia byť dodatočne označení
transpondérom - mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili
pred účinnosťou horeuvedeného zákona,
t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné
prechodné obdobie. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013, musia byť psy, mačky alebo
fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo

fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa
toto prechodné obdobie nevzťahuje.
Aplikáciu mikročipu môže vykonávať len
veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný
za prevedenú aplikáciu, t.j. je povinný si
overiť funkčnosť mikročipu pred a po aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat,
kde údaje zadáva veterinárny lekár, ktorý
vykonal identifikáciu zvieraťa. Ak majiteľ
psa odmietne psa začipovať, zákon mu
prikazuje majiteľa nahlásiť na regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu.
Hlavná výhoda čipovania je možnosť identifikácie strateného zvieraťa. Taktiež poslúži aj
na vypátranie majiteľa zodpovedného za psa,
ktorý spôsobí škodu, pohryzie alebo zabije.
Zdroj: internet


Otváracie hodiny pre verejnosť počas
zimných prázdnin - KRYTÁ PLAVÁREŇ
-

29.12

Sobota

09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

30.12

Nedeľa

31.12

Pondelok

13.00 - 21.00

1.1

Utorok

2.1

Streda

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

-

24.12

Pondelok

25.12

Utorok

3.1

Štvrtok

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

26.12

Streda

09.00 - 12.00

13.00 - 19.00

4.1

Piatok

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

27.12

Štvrtok

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

5.1

Sobota

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

28.12

Piatok

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

6.1

Nedeľa

09.00 - 12.00

13.00 - 21.00

-

rôzne
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Z histórie nášho mesta
Železničná stanica
Hospodársky vývoj Levíc zaostával
v tretej štvrtine 19. storočia za inými
mestami vo veľkej miere aj preto, že
v tom čase ležali mimo centrálnej rakúsko-uhorskej železnice spájajúcej
Budapešť s Viedňou. Prepravu osôb
a tovaru (najmä obilia) zabezpečovali
dostavníky, konské záprahy a furmanské povozy.

Prvú železničnú trať, ktorá prechádza územím okresu Levice medzi Štúrovom a Čatou, otvorili v roku 1885. Premávali na nej
parné rušne s maximálnou rýchlosťou 40
km/hod. o dva roky neskôr (6. októbra 1887)
do užívania slávnostne odovzdali trať Čata –
Levice. Pre mesto s bohatou históriou to bola

mimoriadne dôležitá udalosť. Levice železnica spojila s najvýznamnejšími obchodnými centrami rakúsko-uhorskej monarchie.
Po dlhoročnom snažení sa dobudovali aj
tzv. pohronskú železnicu a v obdivuhodne
krátkom čase 26. októbra 1896 slávnostne otvorili trať Levice – Hronská Dúbrava.
Pred prvou svetovou vojnou existovali plány ako z Levíc urobiť centrálnu železničnú
križovatku, ktorá by zabezpečovala spojenie
s Banskou Štiavnicou, so Šahami a s Nitrou.
Pre vojnu však zrealizovali len trať Levice –
Šurany. Vyčlenenú sumu 800 000 uhorských
korún pohltila vojna.
Tridsiate roky 20. storočia znamenali postupnú modernizáciu a rozšírenie trate. Začali
po nej premávať dieselové lokomotívy, ktoré
trasu medzi Bratislavou a Levicami zvládli za
necelé dve hodiny. Ďalší rozvoj železníc opäť
prerušila svetová vojna. Počas nej najsmutnejšou udalosťou bola násilná deportácia židovských obyvateľov mesta do vyhladzovacích
táborov, ktorá sa uskutočnila 13. júna 1944.
Otvorenie železničnej stanice v roku 1887
bolo tiež vhodnou príležitosťou na vybudovanie hostinca, v ktorom by si cestujúci
mohli oddýchnuť a zahnať hlad a smäd.
Hostinec bol majetkom železníc, bol však
prenajímaný rôznym osobám. v budove sa
nachádzali tri izby, kuchyňa, reštaurácia

s jedálňou a prirodzene - výčap. v exteriéri
bola menšia záhradná reštaurácia. Budova staničného hostinca s hrazdenou konštrukciou stála pred hlavným vchodom do
železničnej stanice, na mieste dnešného
parkoviska. Zbúraná bola v roku 1939.
Budova a celý areál železničnej stanice boli

svedkami mnohým historických udalostí.
Dňa 1. júna 1898 vítali rakúskeho princa
Jozefa, 10. augusta 1914 sa prizerali odchodu levických mužov na taliansky front, trpeli počas tuhých bojov československých
legionárov s armádou Maďarskej republiky
rád (bombardované československým letectvom), 30. apríla 1939 ich slávnostne vyzdobili pri príležitosti príchodu špeciálneho
vlaku s uctievanou relikviou – pravicou sv.
Štefana, prvého uhorského kráľa.
Csaba Tolnai

Otváracie hodiny počas zimných prázdnin
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok 24.12.2012 Štedrý
deň

REGENERAČNÉ CENTRUM
22.12.

-

Sobota

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

23.12.

Nedeľa

10.00 - 12.00

24.12.

Pondelok

-

13.00 - 21.00

Utorok 25.12.2012 1.sviatok
vianočný

-

14,00 - 16,00

Streda 26.12.2012 2.sviatok
vianočný

10,00 - 12,00

14,00 - 16,00

25.12.

Utorok

26.12.

Streda

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Štvrtok - 27.12.2012

10,00 - 12,00

-

27.12.

Štvrtok

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

28.12.

Piatok

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Piatok - 28.12.2012

-

Sobota - 29.12.2012

12,00 - 14,00

16,00 - 18,00

29.12.

Sobota

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Nedeľa - 30.12.2012

10,00 - 12,00

14,00 - 16,00

30.12.

Nedeľa

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Pondelok - 31.12.2012

-

31.12.

Pondelok

-

Utorok 1.1.2013 – Nový rok

-

1.1.

Utorok

-

Streda - 2.1.2013

10,00 - 12,00

14,00 - 16,00

2.1.

Streda

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Štvrtok

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Štvrtok - 3.1.2013

-

14,00 - 16,00

3.1.

Piatok - 4.1.2013

10,00 - 12,00

14,00 - 16,00

4.1.

Piatok

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Sobota - 5.1.2013

-

14,00 - 16,00

5.1.

Sobota

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

10,00 - 12,00

14,00 - 16,00

6.1.

Nedeľa

10.00 - 12.00

13.00 - 21.00

Nedeľa 6.1.2013 – Traja králi
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PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU „OTÁZNIK“
január - február 2013
10.1.2013 o 19,00 hod.

21.2.2013 o 19,00 hod.

JUHA

KRÁĽOVSKÁ AFÉRA

Fínsko, réžia: Aki Kaurismäki,78 min.
Kaurismäki sa rozhodol nakrútiť film o Juhovi ako nemý.
Namiesto zvyčajne letmých odkazov na tvorbu Bressona či
hollywoodských klasikov celým dielom vyjadruje láskavý
a obdivný vzťah k umeniu pohyblivého obrazu.

Česko/Dánsko/Švédsko, réžia: Nikolaj Arcel, 138 min.
Kráľovská aféra (reálna historická udalosť) je príbeh vášnivej a zakázanej lásky, ktorá ovplyvnila celý dánsky národ.

28.2.2013 o 19,00 hod.

17.1.2013 o 19,00 hod.
VOLÁM SA OLIVER TATE

USA/V. Británia, réžia: Richard Ayoade, 97 min.
Oliver Tate má 15 a nezapadá do svojej sociálnej skupiny. Vyrastá niekde vo Walese v 80. rokoch, neustále premýšľa nad
samovraždou a únikom do krajiny zidealizovaných predstáv...

24.1.2013 o 19,00 hod.
FISH TANK

V. Británia, réžia: Andrea Arnold, 123 min.
Emóciami pod kobercom nadupané dielko otvára otlčené
dvere malého bytu na anglickom sídlisku, do jeho lakonicky brutálneho realizmu...

31.1.2013 o 19,00 hod.
LOVCI HLÁV

Nórsko, réžia: Morten Tyldum, 100 min.
Je to film, ktorý v sebe nesie veľký príbeh, ale zároveň sa nebojí
vás rozosmiať alebo vás prinútiť zalapať po dychu napätím.

7.2.2013 o 19,00 hod.
POLSKI FILM

Česko/Poľsko, réžia: Marek Najbrt, 113 min.
Reality film – tvorcovia sa pohrávajú s manipuláciou, mystifikujú a prekračujú hranice medzi fikciou a realitou. Štyria známi českí herci „hrajú“ v poľskom filme „sami seba“...

14.2.2013 o 19,00 hod.
MELANCHÓLIA

Dánsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko/Taliansko, réžia: Lars von
Tier,130min.

Svadobnú slávnosť pokazí náhla hrozba v podobe červenej
planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem znamená
bezprostrednú katastrofu...

KURA NA SLIVKÁCH

Belgicko/Francúzsko/Nemecko, réžia: Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud, 93 min.
Cez rôznorodú estetiku film voľne prechádza z paródie do rozprávky. Fascinujúca atmosféra, optimistický pohľad na svet, dokonalá práca s filmovým obrazom... Napriek tomu, že ide o hraný
film, podobne ako Persepolis aj táto snímka sa vyznačuje fantazijnými prvkami, vynaliezavosťou a hravosťou animovaného diela.
Osciluje medzi situačnou komikou a vážnym podtónom a v diele
sa prelínajú rôzne žánre a štýly rozprávania.

Vstupné: členovia filmového klubu 1,50 €, ostatní 2,90 €.
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