NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 3, ročník XI., jún 2013, nepredajné

Seniori si môžu
zacvičiť pod
holým nebom!
Seniori v meste Levice sa môžu tešiť z nového FitPark-u, ktorý
vyrástol na Ul. J. Hollého, v oddychovej zóne, kde už slúži moderné a obľúbené detské ihrisko. Jeho slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo dňa 24.mája 2013 a tešilo sa vysokej účasti športuchtivých seniorov.

Projekt „VEK NEROZHODUJE“ bol vypracovaný v súlade
s vyhlásenou výzvou „Pozitívna energia pre šport“ z Nadácie
Pontis, nadačného fondu Západoslovenskej energetiky a logicky nadväzoval na myšlienku obohatiť možnosť využitia času

Prečítajte si:

pre povinný doprovod detí hrajúcich sa na detských ihriskách.
Zámerom Mesta Levice bolo preto rozšíriť cieľovú skupinu
návštevníkov parku na Ul. J. Hollého o dospelých a hlavne seniorov, pre ktorých sa vybudovalo niekoľko základných prvkov
vonkajšej posilňovne.
Nový druh športovania, s podrobnými návodmi na cvičenie, je
v našom meste prvou ponukou na možnosti nenásilnou formou
obohatiť stereotyp života seniorov, ale aj iných obyvateľov mesta,
a to v súlade s myšlienkou ,,...bez rozdielu veku...“.
Šesť cvičiacich prvkov, ktoré boli vybraté, majú za cieľ zaujať
a zároveň podporiť pohybovú aktivitu osôb, ktoré chcú niečo urobiť pre svoje telo a zdravie. Ich výber je v zhode s ideou
o komplexnom zaťažení a precvičení celého tela a pravidelným
cvičením a stretávaním sa bude navyše posilnené nielen zdravie,
ale aj sociálne vzťahy medzi seniormi.
Na osadenie exteriérových prvkov na zlepšenie kondície a zdravia starších ročníkov získalo Mesto Levice finančné prostriedky
vo výške 5536 eur.
(mb)

2
4
5
9
12

Na Krížnom vrchu sa oslavovalo . . . . . . . . . . . . . . . .

Levická synagóga na poštovej známke . . . . . . . .
Bojujme proti čiernym skládkam. . . . . . . . . . . . . . 
Novinky v mládežníckom parlamente . . . . . . . 
Kam za kultúrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mestský olympijský oheň sa rozhorel dňa 16. mája 2013. Viac na strane 10

samospráva

2. strana

Novinky z levickej radnice č. 3/2013

V starom mestskom parku vyrástlo nové detské ihrisko
Tento projekt podporil Nadačný fond
Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Mesto Levice získalo z Nadačného fondu Slovenských elektrární
v Nadácii Pontis priamy grant vo výške 10 000 eur na dobudovanie
detského ihriska v mestskom parku – stará časť, ktorý je už od roku
1984 vyhlásený za chránený areál a nachádza sa 10 m od pešej zóny.
Park navštevovali, a aj navštevujú, stovky obyvateľov, ktorí cezeň
denne prechádzajú. Mamičky so svojimi ratolesťami sa však, bohužiaľ, nemali kde zastaviť, aby sa deti mohli zahrať a príjemne stráviť
voľný čas hrami a športovými aktivitami. Schátrané,
pôvodné detské ihrisko,
ktoré bolo v dezolátnom
stave a nespĺňalo stanovené normy Európskej únie,
bolo v minulosti odstránené a na jeho mieste bol
osadený jeden hrací prvok
detského zariadenia. V sú-

časnosti však k nemu pribudlo, po terénnych úpravách a následnej
montáži zostáv, niekoľko moderných detských hracích prvkov, ktoré
spĺňajú všetky bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou.
Dominantou nového detského ihriska je centrálna preliezačka v podobe hradu so šmykľavkou a nechýbajú ani hojdačky, nové pieskovisko či lavičky. Taktiež pribudli aj nové prvky pre staršiu generáciu,
ktorá deti zväčša do parku a na prechádzky sprevádza.
Cieľom projektu bolo, aby rodičia s deťmi trávili viac času vonku,
v prírode, aby deti vyvíjali pohybovú aktivitu, mali podmienky
na hranie, športovanie a v neposlednom rade, aby sa prehlboval
vzťah rodiča a dieťaťa.
Veríme, že novovybudované detské ihrisko splní svoj účel a podobných detských ihrísk vyrastie v našom meste ešte viac. Je však
dôležité si uvedomiť, že sa o ne treba aj starať a nepoškodzovať
ich. Len tak prinesú očakávanú radosť v očiach detí a spokojnosť
na tvárach ich rodičov.
(mb)

Mesto Levice
pozýva zástupcov politických strán a hnutí, ako aj zástupcov spoločenských
organizácií a občanov mesta a okolia na pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania.
Pietna spomienka sa uskutoční dňa 28. 8. 2013 o 13.00 h na Námestí hrdinov
v Leviciach za účasti predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov mesta
okresu Levice.
Príďte si uctiť pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu.

Na Krížnom vrchu sa oslavovalo
V sobotu 25.mája 2013 sa na Krížnom vrchu
konala oslava Dňa sv. Urbana. Tento deň sa
ľudia schádzajú pri soche sv. Urbana – patróna viníc, vína a vinohradníkov a modlia
sa za budúcu úrodu. Oslava na Krížnom vrchu bola o to výnimočnejšia, že Združenie

vinohradníkov Krížny vrch Levice, ktoré
tu funguje, oslávilo 10 rokov od založenia.
Primátor mesta, Ing. Štefan Mišák, vyzdvihol vo svojom príhovore snahu združenia
zachovať tradície vinohradníctva pre ďalšie
generácie a poprial všetkým členom hlavne
veľa síl do ďalšej práce. Po príhovore primátora mesta pokračovala svätá omša, ktorú
viedol pán dekan Mons. Ján Bednár. Nasledovala zábava pri kamenej studni a ochutnávka miestnych vín.
Zachovanie vinohradníctva je dôležité,
preto sa mesto rozhodlo, že v spolupráci so
združením bude pokračovať a o rok opäť
pripraví i s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach slávnosti sv. Urbana na
Krížnom vrchu. Podujatie sa konalo za

finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať toto podujatie!
Ing. Zuzana Obická
ref. pre regionálny rozvoj, cestovný ruch
a sieťové odvetvia MsÚ Levice
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Privátna zóna na báze e-governmentu zvyšuje
interakciu občana s mestským úradom
Po prihlásení do privátnej zóny môžu
občania 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, zmluvných vzťahoch a pod.).
eGOV v sebe zahŕňa aj možnosti elektronickej komunikácie občan - mesto,
v podobe elektronických inteligentných
formulárov. Ich počet sa bude riadiť aktuálnou výzvou, ktorú vyhlásilo Ministerstvo financií SR „Elektronizácia služieb miest – eMestá“.
Pre vstup do privátnej sekcie je potrebné
mať prihlasovacie meno a heslo, ktoré občania získajú priamo na email po vyplnení

a odoslaní formulára na stránke eGOV.
Kvôli potvrdeniu identity je potrebná ešte
jedna osobná návšteva.
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,
dotácie pridelené mestom, volič – Levičan
si vie zistiť, kde je jeho volebná miestnosť
aj so zobrazením na mape a pod.).
Mesto 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. Mesto
flexibilne poskytuje tieto údaje priamo
z informačnej databázy a sú aktualizované denne.
Na adrese http://gis.levice.sk sa nachádza geografický portál mesta Levice.
Môžete si spustiť orientačnú mapu alebo
leteckú snímku, z mapových vrstiev vyberáme – Územný plán, Ulice, Plochy zelene, Dreviny, Cesty, Súpisné čísla, Parcely v majetku mesta, Zóny venčenia psov,
Počet psov na adresách či rozmiestenie
kontajnerov pre zber veľkoobjemového
odpadu. Hľadať môžete podľa ulíc, parcelného alebo súpisného čísla.
Ing. Ľuboš Ternovszky
vedúci referátu informatiky
MsÚ Levice

Príprava komunitného plánu sociálnych služieb
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom
znení ukladá mestám a obciam vypracovať Komunitný plán
sociálnych služieb /ďalej „KPSS“/.
KPSS je strategický dokument, ktorý analyzuje stav sociálnych
služieb, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a
navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na nasledujúcich
päť rokov. Komunitný plán obsahuje analýzu súčasného stavu
poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Levice,
analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, sociologické
a demografické údaje, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych
služieb ako aj spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného
plánu sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania
potrieb, zdrojov a hľadanie najlepšieho riešenia v oblasti
poskytovania sociálnych služieb v Leviciach.
Mesto v súčasnosti vypracováva KPSS vo svojom územnom
obvode a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja.
KPSS poukazuje na pozitíva, ale aj problémy v jednotlivých
oblastiach, na súčasný stav i možnosti poskytovaných sociálnych
služieb, na problémy, ktoré sa musia denne v tejto širokej a veľmi
závažnej oblasti riešiť a na možnosti riešenia do budúcnosti.
Komunitný plán má zohľadňovať miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb a určovať potreby
rozvoja sociálnych služieb a personálne, finančné, prevádzkové
a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Jedným
z podkladov pri tvorbe tohto dokumentu je aj dotazník
o sociálnych službách, ktorý majú občania mesta možnosť
vyplniť a podieľať sa tak na tvorbe komunitného plánu.
Vyplnením dotazníka sa zapojíte do samotného procesu
komunitného plánovania a Vašou pomocou dokážeme
najúčinnejšie zistiť nedostatky ako i pozitíva v doterajšom
poskytovaní sociálnych služieb a čo najefektívnejšie určiť
potreby našich občanov v oblasti poskytovania soc. služieb
a stanoviť priority rozvoja soc. služieb do budúcnosti. Od
februára 2013 sa na príprave KPSS podieľajú 3 pracovné
skupiny s odborným garantom za príslušnú oblasť. Členovia
pracovných skupín sú z oblasti poskytovateľov sociálnych

služieb, verejných ako i neverejných, zástupcovia rady seniorov,
bezbariérovej komisie, zamestnanci mesta a zástupca ŠZŠI
v Leviciach.
Snahou mesta je prostredníctvom
občanov, verejných
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste
reálne zhodnotiť potreby obyvateľov, ktoré sa premietnu do
konečnej podoby KPSS.
Verejnosť bude oboznámená s vypracovaným návrhom KPSS,
ktorý bude predložený na verejnú diskusiu prostredníctvom
web stránky mesta, bude vyvesený na úradnej tabuli mesta
Levice a prístupný bude aj v podateľni MsÚ. Podnetné návrhy
a postrehy zo strany občanov môžu byť následne do návrhu
komunitného plánu doplnené.
Viac informácií ohľadom KPSS na roky 2014 - 2018 nájdete na
webovej stránke mesta v sekcii Občan/Podnikateľ - Sociálna oblasť.
Vopred ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa do tvorby KPSS
mesta Levice na roky 2014 – 2018 zapoja, čím pomôžu mestu
Levice čo najefektívnejšie určiť priority v sociálnych službách.


Mgr. Beáta Vrábelová
zástupkyňa primátora mesta
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Zrekonštruovaná synagóga sa bude
vynímať na poštových známkach!
1. Prečo bola do emisného plánu slovenských poštových známok 2014 zaradená
práve synagóga v Leviciach?
Emisné plány poštových známok sú kreované spravidla 2 roky vopred v Námetovej
komisii známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom Ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja. Emisný plán na
rok 2014 teda bol prerokovaný a schválený
v roku 2012, pričom témou na novú výplatnú poštovú známku z emisného radu
Kultúrne dedičstvo Slovenska mala byť pamiatka v neoslohov 19. storočia, na základe
čoho bola komisiou odporučená významná a nedávno zrekonštruovaná pamiatka
synagógy v Leviciach z roku 1883.

Levická synagóga, ktorej revitalizácia
prinavrátila bývalú krásu a ktorá je po
dlhých rokoch chátrania opäť prístupná
verejnosti, je zaradená do emisného plánu slovenských poštových známok na rok
2014. Vyjde ako jedna z nových eurových
výplatných známok, na tému Kultúrne
dedičstvo Slovenska, ktorá prezentuje významné a verejnosti málo známe kultúrne pamiatky vydávané postupne každý
rok podľa jednotlivých umeleckých slohov. Na otázky ohľadom poštovej známky nám odpovedala pani Mgr. Veronika
Kopečná, z oddelenia filatelistického obchodu a propagácie, Slovenská pošta a.s.,
úsek obchodu a marketingu POFIS.

2. Bude výroba samotnej známky zložitým procesom?
Z nových eurových výplatných známok
Kultúrne dedičstvo Slovenska má svoje obmedzenia. V roku 2008 pri príprave prvých
eurových poštových známok bol v spolupráci s významným svetovým dizajnérom
slovenského pôvodu Mgr. art. Petrom Biľakom (pôsobiacim aktuálne v holandskom
Haagu), vytvorený univerzálny dizajn s typickou typografiou Biľakovho autorského
písma Fedra, ktorý slúži ako schéma pre
všetky známky pripravené v tomto emisnom
rade líšiace sa od seba motívom, výraznou
nominálnou hodnotou a farebnosťou. Autorom motívu známky levickej synagógy
bude Doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.,
pričom grafický dizajn bude finalizovať podľa schémy P. Biľaka slovenský grafik akad.
mal. Peter Augustovič. Potom bude návrh
posúdený Realizačnou komisiou známkovej

Deň detí oslavovali aj
v jasličkách!
Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách
sveta a je sviatkom všetkých našich menších či väčších ratolestí,
oslavovali aj v mestských detských jasličkách.
Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré vonku zúrilo, deti v detských jasliach strávili v piatok, 31. mája 2013, veľmi príjemné
a veselé dopoludnie. Cieľom tohto dopoludnia bolo urobiť deťom
radosť, stráviť deň zaujímavo a naplno si ho s deťmi vychutnať.
Detičky sa na tento významný deň patrične pripravili, vyobliekané a usadené na stoličkách si spoločne zaspievali krásne pesničky,
zatancovali obľúbené tance, nakreslili obrázky a vyšantili sa na
detskej trampolíne či šmýkačke.
Nechýbali ani farebné balóny, veselá hudba, ktorá sa ozývala miestnosťami, a ani štedrý stôl plný sladkých či slaných pochúťok, ktoré
k oslave bezpochyby patria. Detičky si dopoludnie užívali naplno
(mb)
a s úsmevmi na tvárach sa uložili k poobednému spánku.

tvorby Slovenskej pošty, ktorá je poradným
orgánom generálneho riaditeľa SP a odporučený na ďalšiu realizáciu, t. j. výtvarný návrh
bude poskytnutý rytcovi známky Františkovi Horniakovi, ktorý vytvorí oceľorytinu
motívu do oceľovej doštičky, ktorá bude slúžiť ako predloha pre zhotovenie tlačových
valcov v Poštovní tiskárne cenin Praha, a. s.
3. Aká bude výsledná podoba tejto
známky (jej rozmery, forma tlačového
listu, príp. nominálna hodnota)?
Tlačový list bude pozostávať zo 100 známok s rozmermi 22 × 26,5 mm. Známka bude mať nominálnu hodnotu 0,65 €,
ktorá je adekvátna cene listovej zásielky
1. triedy do 50 gramov vo vnútroštátnom
styku. Známku vytlačí technikou rotačnej
oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
4. V akom počte bude poštová známka
vytlačená?
Poštová známka bude vydaná v náklade
2 milióny kusov a vzhľadom na to, že ide
o typ výplatnej známky, bude ďalej dotláčaná
podľa potrieb prevádzky Slovenskej pošty.
5. Bude možné dostať známku aj na pobočkách Slovenskej pošty v Leviciach?
Ak áno, tak v akom časovom intervale
od jej vydania?
Keďže sa jedná o výplatnú známku, ktorá primárne slúži na úhradu poštovného,
bude táto poštová známka k dispozícii
v deň vydania, t. j. 2. januára 2014 na všetkých poštách na Slovensku.
(mb)
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Povedzme STOP čiernym skládkam!
Špina a smeti okolo hlavných peších ťahov, neporiadok okolo kontajnerov a čierne skládky odpadu kdekoľvek sa pozrieme sa stávajú
už takmer každodennou súčasťou života v našom meste. To, ako
mesto vyzerá, je našou spoločnou vizitkou a malo by nám všetkým
záležať na tom, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí.

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku a zdravia občanov veľmi dôležité. Okrem zákona o odpadoch č. 223/1990 Z. z.
platí na území mesta Levice Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 58 o odpadoch, kde sú práva a povinnosti občanov
a mesta bližšie vyšpecifikované. Mesto Levice vytvára pre svojich
občanov vhodné podmienky aj na separáciu odpadu. Je už len
na samotných občanoch, ako ponúknuté možnosti využijú, a tak
prispejú k zlepšeniu stavu životného prostredia v našom okolí.
Pôvodca odpadu je povinný, okrem iného:
• Zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta podľa VZN;
• Triediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu ukladaním do predpísaných zberných
nádob a vriec;
• Ukladať komunálny odpad do nádob tak, aby bol obsah vysýpateľný do zvozového vozidla bez potreby manuálneho
vyprázdňovania;
• Nenapĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť zber zberovým vozidlám;
• Neprekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
chrániť ich pred stratou, poškodzovaním. Stratu je potrebné
nahlásiť oprávnenej osobe alebo mestu;
• Zberové nádoby v individuálnej bytovej zástavbe uložiť tak,
aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a
cestnej doprave a pod.
Na to, aby sa občania zbavili nepotrebných vecí s objemom prevyšujúcim zbernú nádobu, im je k dispozícii Separovaný zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa vykonáva v určených termínoch. Do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na území celého
mesta počas troch etáp, je možné uložiť veľkorozmerný alebo veľkoobjemový odpad (nábytok, drevo, drobný stavebný materiál a pod.)
Okrem toho môžu obyvatelia mesta Levice a mestských častí celoročne využívať aj zberový dvor na Mochovskej ulici, kde môžu
bezplatne odovzdať 250 kg vyseparovaného odpadu na osobu za
rok. Pri odovzdávaní odpadu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom obyvateľa, ktorý odpad odovzdáva.
Odpad je možné odovzdať v kategóriách:

• papier a lepenka (noviny, časopisy, knihy, papierové obaly,
kartóny...),
• sklo (nápojové a zaváraninové fľaše, sklenené poháre...),
• kovy (železný šrot - plechovky, plechy, pletivo, armatúry ...),
• plasty (plastové fľaše, plastové prepravky...),
• stavebný odpad (tehly, zbytky betónu, dlaždice),
• objemový odpad ( chladničky, práčky, sporáky),
• biologicky rozložiteľný odpad ( tráva, odrezky z viniča, stromov, kríkov),
• batérie a akumulátory,
• pesticídy ( zvyšky z postrekových látok),
• farby, tlačiarenské farby, lepidlá,
• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a absorbenty.

Čo sa týka zberu biologického odpadu:
V lokalite s rodinnými domami a v mestských častiach sú občania
povinní vyložiť bioodpad pred svoju nehnuteľnosť tak, aby nebránil
pešej a cestnej doprave a bol ľahko dostupný zberovej technike Takýto odpad je možné vyložiť v termínoch určených v harmonograme
najneskôr do 8.00 hod. a najskôr 48 hodín pred uvedeným termínom. V lokalite s bytovou výstavbou zber bioodpadu (tráva, odrezky
a pod.) zabezpečuje správca verejnej zelene. Konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5m a maximálnu hrúbku 0,2 m. Viničné
prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec.
Odpad z viničných oblastí je odvážaný v dňoch určených v harmonograme vývozu. Iný odpad ako je bioodpad je v takéto dni
vykladať zakázané a rovnako je zakázané vykladať odpad v iné dni
ako je určené v pokynoch a vo VZN č.58 o odpadoch.
Každý občan sa do boja o krajšie a čistejšie mesto môže zapojiť
cestou podávania podnetov na jednotlivé terénne zistené prípady
čiernych skládok, a tým prispieť k vytváraniu tlaku na zodpovedných. Stačí upozorniť kompetentných nielen na náleziská nedovoleného vývozu smetí, ale tiež na vinníkov.
Všetky svoje podnety môžete nahlásiť na bezplatnú linku Mestského úradu v Leviciach, tel. č. 0800 120 646, ktorú sme pre Vás
zriadili s cieľom adresne, promptne a efektívne odstraňovať problémy spadajúce do kompetencie samosprávy. Na nahlasovanie
podnetov máte taktiež k dispozícii záznamník na telefonickej linke 036/6312 860, kde môžete nechať odkaz. Svoje pripomienky
môžete však posielam aj emailom na adresu info@levice.sk alebo
ich hlásiť priamo príslušníkom Mestskej polície v Leviciach.
Veríme, že aj takýmito opatreniami sa nám podarí dospieť k čistejšiemu a zdravšiemu mestu a životnému prostrediu.
(mb)
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Vraky v našom meste
V minulosti sme už prostredníctvom rôznych médií apelovali
na stále pretrvávajúci problém s parkovaním v obytných zónach.
Dnes sa k tejto téme vraciame trochu z iného pohľadu.
K problému s parkovaním v obytných zónach najmä na väčších
sídliskách často prispievajú aj naši nezodpovední susedia, ktorí
parkujú na parkoviskách s vozidlami, ktoré z rôznych dôvodov
nie sú schopné prevádzky a tým samozrejme zaberajú miesta pre
ostatných obyvateľov, ktorí každý večer hodnú chvíľu krúžia po
sídlisku a hľadajú nejaké miestečko na zaparkovanie svojho vozidla. A tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu práve ostatní obyvatelia,
ktorí väčšinou poznajú svojich susedov i vozidlá, ktoré používajú.
Poskytnutím akýchkoľvek informácií Mestskej polícii v Leviciach
(na č.159, 036/6312022, e-mail: msplevice@msplevice.sk) môžete
prispieť k postupnému zníženiu výskytu vrakov a dlhodobo stojacich vozidiel v našom meste.
Napriek aktívnej spolupráci s Policajným zborom SR je významnou pomocou informácia od vás o majiteľovi vozidla, najmä v
prípadoch, ak má vozidlo zahraničné evidenčné číslo, prípadne
zo zahraničia dovezené vozidlo ešte nie je prepísané do evidencie
vozidiel v SR alebo je problematické zistiť výrobné číslo karosérie
či iný identifikačný údaj o vozidle.
Mestská polícia v Leviciach všetky vraky, staré vozidlá a súvisle stojace vozidlá na území mesta zistí a eviduje z vlastnej iniciatívy. Ak vozidlo po vizuálnej stránke napĺňa znaky nefunkčnosti, napríklad má
spustené pneumatiky, rozbité svetlo, je obrastené trávou, je výrazné
znečistené, nemá platnú emisnú alebo technickú kontrolu, prípadne
príslušník MsP z miestnej znalosti vie, že s vozidlom sa nejazdí, je
zhotovená fotodokumentácia. Podľa identifikačných znakov, ako sú
evidenčné číslo vozidla, farba, typ, továrenská značka, číslo motora
alebo karosérie, mestská polícia vyžiada od Dopravného inšpektorátu v Leviciach údaje držiteľa predmetného vozidla. Ten je MsP
vyzvaný na spojazdnenie alebo odstránenie dlhodobo stojaceho
vozidla z miesta. Ak túto výzvu nerešpektuje, je oznámenie odstúpené na Mestský úrad v Leviciach, ako správnemu orgánu na ďalšie
riešenie v zmysle VZN Mesta Levice č.106, § 12 o parkovaní a státí
vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách
a plochách na území mesta Levice.
Odstraňovanie starých vozidiel rieši zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Starým vozidlom je vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy;
ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste; ak je jeho odstránenie potrebné z
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť
z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z
evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.
V prípade, že držiteľ starého vozidla je známy a nesplní si povinnosť odstránenia vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce
či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, prechádza táto povinnosť na správcu cesty (ak je vozidlo na ceste alebo verejnom
priestranstve) alebo na obec (ak je vozidlo na inom mieste) a to
odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným
úradom životného prostredia (určené parkovisko), náklady s tým
spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.
V prípade, že držiteľ starého vozidla nie je známy, zabezpečí jeho
odstránenie, ak je odstavené:
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve správca cesty;

b) na inom mieste so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec;
v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
Podľa ust. § 53 predmetného zákona ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla alebo ak ho jeho
držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového
vozidla, obvodný úrad životného prostredia môže rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom.
Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, pretože
staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné
číslo vozidla, ktoré neumožňujú zistiť majiteľa vozidla, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam
o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko; v ozname
uvedie najmä základné identifikačné údaje o vozidle, dátum
odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu.
Zber starých vozidiel možno vykonávať iba v zariadení, ktoré je
zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu
alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí. Určené parkovisko určuje obvodný
úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby,
ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel. Súhlas podlieha zákonu č. 24/2006 o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a musí spĺňať predpísané náležitosti podľa vyhlášky 125/2004 a vyhlášky 283/2001.
V meste Levice nie je v súčasnosti zriadené takéto parkovisko.
Postih pre majiteľov dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov je
možnosť uloženia blokovej pokuty do výšky 33,- € za porušenie
zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch, §47, ods. 1, písm. g) za neoprávnené zabratie verejného priestranstva.
Situácia s vrakmi a dlhodobo stojacimi vozidlami v našom meste sa
nijako nevymyká bežnému priemeru v ostatných okresných mestách
v SR. Len činnosťou Mestskej polície v Leviciach sa darí odstrániť
množstvo týchto vozidiel z komunikácií v našom meste.
Bc. Miloš Adámik
Referent preventívno-výchovných činností
MsP v Leviciach

Majitelia domácich zvierat POZOR!
Majte na pamäti, že Vašich štvornohých miláčikov
čaká čipovanie. Registračné známky o očkovaní a
prihlásení psa čoskoro stačiť nebudú. Táto nová povinnosť pre majiteľov štvornohých domácich miláčikov je, podľa zákona č.39/2007 Z. z o veterinárnej
starostlivosti, v platnosti od 1. novembra 2011 a platí
pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá. Pre
tie zvieratá, ktoré sa narodili pred účinnosťou vyššie
uvedeného zákona, t.j. pred 1.11.2011, platí dvojročné
prechodné obdobie, ktoré však 30. septembra tohto
roku končí! Do jeho uplynutia musia byť psy, mačky
aj všetky fretky nezameniteľne označené mikročipom.
Preto nezabudnite na tento termín a vyhnite sa tak
nepríjemnostiam pri platení pokuty za nezačipovanie,
ktorá sa môže vyšplhať nad 300 eur!
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Cestovanie mestskou hromadnou dopravou po novom!
Už v minulom čísle Noviniek z levickej radnice sme Vás informovali o tom, že mesto Levice v spolupráci so SAD Nové Zámky, a.s.,
pripravilo zavedenie prestupných cestovných
lístkov v autobusoch MHD, pričom platnosť
jedného cestovného lístka je 45 minút od
doby jeho zakúpenia. Prestupný lístok môžu

využívať všetci cestujúci pri platbe prostredníctvom dopravnej karty, ktorú v súčasnosti
využíva viac ako 60 % cestujúcej verejnosti. V súvislosti so zavedením prestupných
lístkov došlo ale aj k zmene cestovných
poriadkov MHD a k určeniu nového cenového výmeru za cestovanie, s platnosťou od

II. Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav

I. Druhy cestovného
Druh cestovného lístka

Cena s DPH v €

1/ Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za
prepravu batožiny, psa a detského kočíka a osobitné cestovné zakúpené v hotovosti u vodiča
a/ jednorázový cestovný lístok – občiansky – zá0,45 €
kladné cestovné
b/ jednorázový cestovný lístok – zľavnený (žiak,
študent, dôchodca do 70 rokov veku)

0,20 €

c/ jednorázový cestovný lístok – batožinový (batožina, pes, detský kočík)

0,15 €

d/ jednorázový cestovný lístok – evidenčný (dôchodca nad 70 rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP 0,05 €
a ŤZP-S)
2/ Cestovné na jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny, psa, detského kočíka a osobitné od 1.6.2013
cestovné zakúpené z dopravnej karty (DK)
a/ jednorázový cestovný lístok – základné cestovné z DK

c/ jednorázový cestovný lístok – batožinový z DK
0,15 €
(batožina, pes, detský kočík)
d/ jednorázový osobitný cestovný lístok – evidenčný lístok z DK (dôchodca nad 70 rokov veku, držiteľ 0,05 €
ŤZP a ŤZP-S)

III. Podmienky pre poskytovanie zliav
Nárok na poskytovanie zliav a predaj evidenčného jednorázového lístka v hodnote
0,05 € preukazujú oprávnené osoby nasledovnými dokladmi:
1. preukazom ŤZP a ŤZP-S (podľa ods.
1.2 a 3.2)
2. potvrdením zo Sociálnej poisťovne o
nevykonávaní zárobkovej činnosti a
platným výmerom z úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní invalidného dôchodku (podľa ods. 2.3)
3. preukazom totožnosti a preukazom
„Povolenie pobytu cudzincov“ (u
osôb podľa ods. 3.1)
4. potvrdením príslušnej školy; v prípade študentov, ktorí študujú na stredných školách v zahraničí potvrdenie
vydáva príslušný kompetentný úrad
(podľa ods. 2.4)
5. nárok na zľavu v bode 2.2, 2.3 a 2.4
musí cestujúci preukázať kmeňovou
kartou vystavenou dopravcom na
predpredajných miestach dopravcu.

1

Bezplatne sa prepravujú

1.1

deti do začatia povinnej školskej dochádzky

1.2

invalidný vozík, sprievodca alebo pes v prípade ŤZP a ŤZP-S

1.3

Držitelia preukazov ŤZP - Blind

2

Za maximálne 50% základného cestovného sa prepravujú:

2.1

Deti do začatia povinnej školskej dochádzky do 15. roku veku

2.2

Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného
predpisu – zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
Študenti vysokých škôl a fakúlt podľa predpisu – zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

2.3

Poberatelia starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov s
poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70% do 70-teho roku života

2.4

Žiaci a študenti, ktorí študujú na stredných a vysokých školách
v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia
na školách zriadených v SR

3

Za evidenčný jednorázový cestovný lístok v hodnote 0,05 €
sa prepravujú osoby:

3.1

Občania SR nad 70 rokov veku a držitelia „Povolenia k pobytu
cudzincov“ nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR

3.2

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,33 €

b/ jednorázový cestovný lístok - zľavnené cestovné
0,17 €
z DK (žiak, študent, dôchodca do 70 rokov veku)

e/ prestupný cestovný lístok – evidenčný lístok z DK

1. 6. 2013. Mesto Levice v súlade s §17 zákona
NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v
znení neskorších predpisov určilo výšku tarify a tarifné podmienky na linkách mestskej
autobusovej dopravy v meste Levice pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Nové
Zámky, akciová spoločnosť, nasledovne:

0€

IV. Ostatné tarifné podmienky
1. Jednorázový cestovný lístok MHD vydaný z dopravnej karty platí 45 minút
od času jeho kúpy a je prestupný.
2. Predaj jednorázových cestovných lístkov sa realizuje vo vozidlách MHD
prostredníctvom vodiča.
3. Plneniu dovozného nepodliehajú batožiny alebo schránky pre živé zvieratá
o rozmeroch menších ako 30 x 30 x 50
cm, úzke predmety kratšie ako 150 cm
a to i v prípadoch, že nepresahuje ani
jeden z uvedených rozmerov.
4. Cestujúci môže so sebou vziať do vozidla tri batožiny maximálnej váhy 50
kg a maximálnych rozmerov 50 x 60
x 80 cm, úzke predmety maximálnej
dĺžky 300 cm pri priemere do 20 cm,
predmety v tvare dosky maximálne 5
x 100 x 150 cm a to v prípadoch, že
nesmie presahovať ani jeden z uvedených rozmerov – za tieto batožiny
zaplatí dovozné jednotlivo vo výške
jednorázového batožinového lístka.

5. Dopravca neposkytuje náhradu za stratenú alebo znehodnotenú DK.
6. Pre vznik poruchy, reklamácie DK a pre
ďalšie prevádzkové podmienky dopravca s cestujúcim uzatvára zmluvný vzťah
na výdajných miestach MHD.
7. Úhrada pri nepreukázaní sa platným
cestovným lístkom alebo odpočítavaním z DK za cestovné do sto násobku
základného cestovného.
8. Úhrada pri nepreukázaní sa platným
cestovným lístkom alebo odpočítavaním z DK za dovozné je päťnásobok
základného cestovného.
9. V cenách cestovného nie sú zahrnuté náklady spojené s nákupom tlačív,
puzdier, DK a náklady spojené s ich
vydávaním (manipulačný poplatok).
Tieto poplatky budú cestujúcimi hradené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
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PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ

Érd – Maďarská republika
Mesto Levice podpísalo zmluvu o vzájomnej spolupráci s mestom Érd v roku 2009.
Cezhraničná spolupráca s ním nám ponúka príležitosť byť súčasťou prepojenej
siete štátov, možnosť výmeny skúseností a
spoznávania kultúry iných národov.
Mesto Érd s počtom obyvateľov 65 000
a rozlohou necelých 118 km2 je staré niekoľko tisíc rokov. Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1243 a názov je odvedený
od slova erdő („les“), alebo z ér ( „žila“).
Érd je maďarským najmladším a najnovším mestom s právami okresu, ktoré
sa rozprestiera v časti Pešť. Až do roku
1972 bol iba malým poľnohospodárskym mestom. Od toho obdobia sa začalo
mesto meniť a stávalo sa postupne viac
industriálnejším a modernejším. Stavali sa obchodné komplexy, obytné zóny
a v posledných rokoch dostáva skutočne
príznačný mestský výzor radovou výstavbou budov slúžiacich pre obchod a podnikanie. Najrýchlejšie sa rozrastajúcou

lokalitou sa stal Érd medzi rokmi 1991
a 2001. Práva okresu mu boli pripísané
v roku 2006 a na začiatku nasledujúceho
roku prijalo Batthyányiho program, ktorý
predstavoval pre mesto základ stabilného
hospodárskeho vývoja a víziu lepšej a perspektívnejšej budúcnosti.
Érd je z pomedzi všetkých maďarských
miest najsnaživejšie a úspešné. Za posledné tri roky získalo približne 40 miliárd
forintov z Európskej únie, ktoré použilo
okrem iného na obnovu škôl, škôlky a detských jaslí, na modernizáciu kanalizácie
v meste, odstraňovanie nelegálnych skládok, vykonala sa aj renovácia centra mesta
a mnoho iných prospešných projektov.
Na vzostupe je aj v oblasti športu. Pýši
sa hlavne ženským hádzanárskym mužstvom, futbalistami alebo tiež zápasníkmi, ktorí dosahujú národné alebo i medzinárodné úspechy.
Érd je aj mestom kultúry. Minulý rok na jeseň tu otvorili novú výstavnú halu - Mestskú

Galériu. Každoročne sa tu konajú Mestské
dni či návštevníkmi veľmi obľúbená Mestská zábava. O záležitostiach a podujatiach,
ktoré sa dotýkajú mesta, pravidelne informujú miestne noviny a Mestská televízia.
Turistami, ale aj miestnymi obyvateľmi, sú najviac vyhľadávané miesta ako
Maďarské Geografické múzeum, ktoré
návštevníci nájdu v centre mesta, Kostol
svätého Michaela, ktorý vysvätili v roku
1723, Turecký minaret, ktorý pochádza
zo 17. storočia a je jedným z iba troch
existujúcich minaretov v krajine. Veľmi
zaujímavou lokalitou je údolie Fundoklia,
v blízkosti ktorého sa v roku 1962 objavilo paleolitické územie, na ktorom nájdete pozostatky neandertálskej kultúry.
V tomto údolí sa nachádza aj 25 druhov
chránených rastlín a predstavuje domov
pre niekoľko chránených živočíchov.
(mb)
Foto: Baracskayné Komonyi Angela,
Mestský úrad Érd

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta Levice na prenájom

Objekty:
Poľná ul. č. 6
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 20 m2
- obchodný priestor na I.poschodí o výmere 169 m2
- obchodný priestor na I.poschodí o výmere 77 m2
- kancelársky priestor na I.poschodí o výmere 26 m2
Perecká ul. č. 42
- priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 30 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 50 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 150 m2
Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
- nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2

Námestie hrdinov č. 7-8
Ponúkame priestory na prenájom na I. poschodí po rekonštrukcii
so samostatným príslušenstvom, samostatným vykurovaním a odberom elektrickej energie, vhodné ako kancelárske priestory, ambulancie, ucelený priestor pre firmy s menším počtom zamestnancov
- priestory o výmere 72 m2
- priestory o výmere 84,60 m2
Námestie hrdinov č. 13
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2 (dve miestnosti)
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 150 m2
Ul. M. R.Štefánika č. 1
- nebytový priestor na poschodí o výmere 69 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 200 m2
Mestský majer
- garáže o výmere 36 m2
Kasárenská ulica č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
- nebytový priestor o výmere 538 m2
Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov sa môžu prihlásiť
na MsÚ Levice, II. posch., č. dv. 64, tel. č. 6350269.
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Novinky v mládežníckom parlamente
Pondelok 29. apríla 2013 sa uskutočnil
V. ročník brigády Mestského parlamentu
mládeže na počesť uplynulého dňa Zeme a
Svetového dňa stromov. Aj tento rok mladým ľuďom nechýbala snaha a zmysel pre
čistotu v našom meste. Brigáda sa realizovala v troch častiach, ktoré sa vybrali na
základe prieskumu MsPM.
Časti: Kalvária smer od vinárskych závodov
až po židovský cintorín, ďalej Rybníky smer
od OC Perec až po Levické rybníky a poslednou vyčistenou lokalitou bol na podnet
riaditeľa Tekovského múzea, Levický hrad.
Tešíme sa každý rok vysokej účasti mladých
ľudí, ktorým nie je ľahostajné mesto, kde sa
narodili alebo tu študujú resp. pracujú.
Pripravované projekty:
1. Radšej pod košom ako v koši - rekonštrukcia basketbalového ihriska
na Rybníkoch V.

2. S MsPM sa chodí lepšie - v spolupráci s Dopravným inšpektorátom budú
mladí ľudia oslovovať obyvateľov Levíc, aby si dávali pozor na cestách
3. Mladým bez servítky o protispoločenskej činnosti - pokračovanie v projek-

te pre mladých ľudí o fungovaní samosprávy a o prevencii pred páchanou
protispoločenskou činnosťou.
Mgr. Martina Gašparová
koordinátorka MsPM

Pri rybníkoch vznikne nová oddychová zóna

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s.“
Mestskému parlamentu mládeže bol schválený projekt, ktorý bol
vypracovaný v súlade s vyhlásenou výzvou Nadácie Ekopolis,
programu Zelené oázy 2013. Projekt pod názvom „Levické rybníky“ bol podporený vo výške 1 600 €.
Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie novej zelenej oázy,
ktorú v obľube navštevuje veľa obyvateľov mesta a zároveň ponúka priestor na oddych. Oddychová zóna vznikne v časti od
Mochovskej ulice a bude dotvorená lavičkami a smetnými košmi.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu je i osadenie informačnej tabule, ktorá bude poskytovať návštevníkom rybníkov informácie
týkajúce sa histórie vzniku rybníkov, predstaví významnú flóru
a faunu, ktorá sa tu vyskytuje. V rámci projektu vyčistili mládežnícki poslanci túto lokalitu od odpadkov. Vybrané územie sa pokosilo vďaka spolupráci s firmou Veľká ryba s.r.o.
Veríme, že novovzniknutú zelenú oázu si budú jej návštevníci patrične vážiť a že úsilie levickej mládeže nevyjde nazmar.

Mládežníci pomáhali chrániť životy na cestách
Mestský parlament mládeže v spolupráci s okresným riaditeľstvom policajného
zboru v Leviciach organizoval v dňoch
11. – 12. júna a 17.-18. júna 2013 projekt „Mládež chráni životy na cestách“.
Mladí poslanci s policajným dozorom
rozdávali v uliciach mesta kartičky, ktoré upozorňovali chodcov a cyklistov na
ich práva a povinnosti počas jazdy a pohybovaní sa na cestách.
Veríme, že aj táto akcia zameraná na
bezpečnosť v cestnej premávke, prispeje
k zníženiu počtu úrazov a nehodovosti
na cestách.
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Mestská športová olympiáda
má svojich víťazov!
Dňa 16. mája 2013 sa na futbalovom štadióne v Leviciach oficiálne začal ďalší ročník Mestskej športovej olympiády. Ako prvé
uchopili olympijskú štafetu do svojich rúk
deti z levických materských škôl.
Slávnostný ceremoniál športovej olympiády sa odohral pred zrakmi mnohých
zvedavých a športuchtivých divákov. Podujatie otvorili malé mažoretky, ktoré
svojím vystúpením uchvátili všetkých prítomných a divákov na tribúne vyburcovali až k spevu a tancu.

Po úvodnom tanečnom čísle nasledovalo slávnostné defilé malých účastníkov
olympiády, vztýčenie olympijskej vlajky a zapálenie tradičného olympijského
ohňa. Olympijský oheň efektne zapálili
deti z materských škôl za asistencie pani
vychovávateliek. Tým bola mestská športová olympiáda oficiálne otvorená.
Ukončenie oficiálnej časti znamenalo pre deti z levických materských škôl
začiatok ich veľkého súperenia. Po rozcvičke sa vrhli na jednotlivé športové

V jednotlivých disciplínach zvíťazili:
Beh na 40 m chlapci/dievčatá
1. Andrej Kúdela (MŠ Okružná)/Nadine Bubáková (MŠ T. Vnasovej)
2. Marko Ivanov (MŠ Hviezdoslava)/Rory Reindl (MŠ Hviezdoslava)
3. Rastislav Meňuš (MŠ Tekovská)/Simona Michalovská (MŠ
Konopná)
Skok do diaľky chlapci/dievčatá
1. Matúš Hajnovič (MŠ Tekovská)/Zuzana Balgová (MŠ Hlboká)
2. Jakub Koštrna (MŠ Perecká)/Nina Kovácsová (MŠ Tekovská)
3. Damian Liko (MŠ Okružná)/Laura Parizeková (MŠ Konopná)
Hod kriketovou loptičkou chlapci/dievčatá
1. Adam Szabó (MŠ Tekovská)/Diana Máťašová (MŠ Okružná)
2. Jakub Indra (MŠ Hviezdoslava)/Rebeka Tunová (MŠ Perecká)
3. Patrik Muráni (MŠ T. Vansovej)/Karolina Tóthová (MŠ Konopná)
Prekážková dráha chlapci/dievčatá
1. Lukas Hlinčík (MŠ Tekovská)/Alica Kasanová (MŠ Hlboká)
2. Sebastian Solčanský (MŠ Hlboká)/Kristína Zemanová (MŠ Dopravná)
3. Adam Pusztai (MŠ Perecká)/Sára Kolibáčová (MŠ Konopná)
Celkovým víťazom mestskej športovej olympiády materských
škôl sa stala Materská škola na Tekovskej ulici. Na druhom mieste sa umiestnila Materská škola na Okružnej ulici a na treťom
mieste Materská škola na Konopnej ulici.
Olympijskú štafetu prebrali žiaci zo základných škôl
Po materských školách na mestskej olympiáde súťažili o medaily
i žiaci základných škôl. Počasie im naozaj prialo, a tak mohli stráviť príjemné dopoludnie namiesto školských lavíc rôznymi pohybovými aktivitami. Svoje sily si zmerali vo viacerých disciplínach,
či už ako jednotlivci alebo športové družstvá, a za svoje výkony
boli ocenení medailami a diplomom.
Celkové umiestnenie škôl:
1. IV. ZŠ Pri Podlužianke 6
2. II. ZŠ Ul. sv. Michala 42
3. KSŠ sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87
4. VII. ZŠ Školská 14
5. V. ZŠ Saratovská 43
6. I. ZŠ A. Kmeťa
7. VI. ZŠ Saratovská 85
8. ZŠ s VJM Gyulu Juhásza, Jesenského 41
9. Spojená škola internátna

disciplíny – beh na 40m, hod kriketovou
loptičkou, skok do diaľky a prekážkový
beh. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, kde
si sily zmerali zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Olympiáda prebiehala za bohatej
asistencie levíka Lea, maskota mestskej
športovej olympiády, ktorý malým športovcom pred začatím každej disciplíny
názorne ukázal pravidlá. Víťazi jednotlivých olympijských disciplín boli za svoje
úspechy ocenení medailou, diplomom
a vecnými cenami.

V jednotlivých disciplínach zvíťazili:
ATLETIKA
Beh na 60 m - chlapci Beh na 60 m - dievčatá
1. Marián Régi - VII ZŠ
1. Claudia Kronková - ZŠ sv. Vincenta
2. Sebastián Flender - II. ZŠ 2. Adriana Orolínová - VII. ZŠ
3. Milan Vrábel - V. ZŠ
3. Frederika Pažická - II. ZŠ
Beh na 800m dievčatá:
1. Kristína Pomoziová - ZŠ sv. Vincenta
2. Dominika Povrazníková - VII.ZŠ
3. Kristína Kotrusová - IV.ZŠ		
Beh na 1000m chlapci:
1. Matúš Verbovský - ZŠ sv. Vincenta
2. Filip Viglaš - I. ZŠ		
3. Juraj Coloň - II. ZŠ
Skok do diaľky – chlapci
Skok do diaľky - dievčatá
1.Marián Régi - VII. ZŠ
1. Adriana Orolínová - VII. ZŠ
2. Mário Solčanský - V. ZŠ
2. Claudia Kronková - ZŠ sv. Vincenta
3. Andrej Tóth - II. ZŠ
3. Frederika Pažická - II. ZŠ
Švédska štafeta /zmiešaná/:
1. VII.ZŠ
2. ZŠ sv. Vincenta			
3. II.ZŠ						
Plávanie – voľná disciplína:
dievčatá:			chlapci:
1. Nina Paulínyová - IV. ZŠ 1. Marek Pavuk - II.ZŠ
2. Monika Slamková - I. ZŠ 2. Matej Kádek - IV. ZŠ
3. Viktória Havranová 3. Matúš Verbovský ZŠ sv. Vincenta
ZŠ sv. Vincenta
Tenis - chlapci:		
Tenis - dievčatá:
1.Samuel Špaňo - IV. ZŠ
1.Kristína Zlatnická - V.ZŠ
2. Michal Moncoľ - I. ZŠ
2. Alexandra Hercegová - IV. ZŠ
3. Stanislav Zeman - IV. ZŠ 3. Natália Forgáčová - VII. ZŠ
Volejbal - dievčatá:		
Vybíjaná - dievčatá:
1. IV. ZŠ 			
1. IV. ZŠ
2. V. ZŠ 			
2. II.ZŠ
3. II. ZŠ 			
3. VII.ZŠ
Basketbal – chlapci:
Malý futbal – chlapci:
1. VI. ZŠ 			
1. II.ZŠ
2. VII. ZŠ 		
2. ZŠ sv. Vincenta
3. I. ZŠ 			
3. IV.ZŠ
Stolný tenis - dievčatá:
Stolný tenis - chlapci:
1. Adriana Balúchová - V. ZŠ 1.Radovan Gaľa - ZŠ sv. Vincenta
2. Lucia Tomanková - VI. ZŠ 2.Tomáš Jančo - VII. ZŠ
3. Zuzana Mlynková - IV.ZŠ 3.Lukáš Lukniš - I.ZŠ
Všetkým srdečne blahoželáme!

mládež/šport
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Leto na krytej plavárni
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013 otvorená nasledovne:
–

od 13,00 do 21,00 hod.

Utorok

Pondelok

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Streda

od 9,00 do 12,00 hod.
Detský bazén bude otvorený
od 10,30 hod.!

od 13,00 do 21,00 hod.

Štvrtok

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Piatok

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Sobota

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Nedeľa

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Vstupné
- DOSPELÍ			
2,00 €
- DETI do 15 rokov		
1,20 €
- DOSPELÍ nad 60 rokov 		
1,20 €
(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej skrinky).
Cez letné prázdniny bude na KP platiť 1-hodinové vstupné po dobu troch hodín a zároveň sa nemusia používať plavecké čiapky.
V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú plochu vedľa plavárne.

Regeneračno-relaxačné centrum počas letných prázdnin
Pondelok

–

13,00 – 21,00 hod.

Muži

Utorok

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Ženy

Streda

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

Štvrtok

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Ženy

Piatok

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Muži

Sobota

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

Nedeľa

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

vstupné pre 1 dospelú osobu do Regeneračno-relaxačného centra
- vstupné na 2 hod. do 15.00 hod.		
4,50 €
- vstupné na 2 hod. od 15.00 hod.		
6,00 €
prekročenie za každých 30 min. navyše
2,00 €
- vírivá vaňa celotelová			
2,00 € / 20 min. / osoba
- uzavretá skupina 1 hod.			
40,00 €
Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.

Beach volejbal v areáli SŠZ Levice
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti telocvične
T-18 a zimného štadióna.
Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou predbežných požiadaviek na Správe športových
zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné na jeden kurt je 6,00 €/hod.

								
								

Ing. Roman Takács, riaditeľ
Správa športových zariadení Levice
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PROGRAM KULTÚRNYCH
PODUJATÍ NA
JÚL – AUGUST 2013
MsKS Levice
1.– 31. 7.2013 denne od 10.00 do 15.00 hod v levickej synagóge
MY, VY, ONI... ALEBO GENÉZA JEDNEJ ŠKOLY
výstava výtvarných prác študentov Strednej umeleckej školy
Ladislava Bielika
7. 7. 2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
Ľudová hudba Martina Pecníka
Vstup voľný
13. 7. 2013 o 17.00 hod. v Hradnom parku Levice
COUNTRY FEST
Vstupné: 3,- €
14. 7. 2013 o 18.00 hod. v Parku M.R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
DUO SONG
Vstup voľný
21.7.2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
DYCHOVÁ HUDBA SKÝCOVANKA
Vstup voľný
28.7.2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
MARIKA GODOVÁ A ANTON ČUKAN
TO NAJLEPŠIE Z OPERETNÝCH MELÓDIÍ
Vstup voľný
4.8.2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
DUO SONG
Vstup voľný
11.8.2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
SPEVÁCKA DVOJICA M. BANGO A M. BANGOVÁ
Vstup voľný
18.8.2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
DYCHOVÁ HUDBA BOROVIENKA
Vstup voľný
24.8.2013 o 14.00 hod. v Hradnom parku
RYBACÍ PIKNIK
Súťaž vo varení a pečení jedál z rýb
vstupné: dospelí 2,- €, dôchodcovia a deti do 10 r. 0,50 €
25. 8. 2013 o 18.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
DUO REMIX
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