NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice

č. 1, ročník XII., február 2014, nepredajné

Informácie k miestnemu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
Na základe platnej novely zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schváleného
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 125 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady Vám oznamujeme zmeny,
ktoré sa týkajú poplatku za komunálne odpady v roku 2014: Sadzba poplatku je vo
výške 0,0685 € za osobu a kalendárny deň,
čo je v prepočte na osobu za rok 25,00 €.
V roku 2014 majú poplatníci nárok na
uplatnenie nasledovných úľav:
Zníženie poplatku na najnižšiu sadzbu
0,0066 €/deň za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže neprítomnosť v meste viac ako 90
dní.
Pri neprítomnosti v meste a pobytu v inom
meste na území SR sa poplatok zníži na najnižšiu sadzbu 0,0066 €/deň za preukázané
obdobie neprítomnosti. Tak isto sa zníži poplatok aj za obdobie pobytu v zahraničí, ak sa
nejedná o celoročný pobyt.
Mesto Levice na základe písomného oznámenia zníži poplatok v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom

období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území mesta Levice.
Podkladom pre uplatnenia zníženia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka
v rámci zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta Levice.
Takýmto dokladom je:
a) potvrdenie, v ktorom zamestnávateľ
potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo mesta
Levice (nie pracovná zmluva), vrátane
dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo
k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomná zmluva) alebo
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej
mimo mesta Levice a dokladu, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná
zmluva) alebo dokladu o zapojení sa
poplatníka do systému zberu komunálneho odpadu alebo
c) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie
pracovná zmluva) alebo
d) potvrdenie od zamestnávateľa (SR)
o výkone práce poplatníka v zahraničí,
z ktorého vyplýva že poplatník v zdaňo-

vacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo
g) potvrdenie o dennom štúdiu mimo
mesta, vrátane dokladu o ubytovaní
alebo
h) potvrdenie vecne príslušného úradu,
ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí alebo
i) doklad o poberaní príspevku na dieťa
v zahraničí alebo
j) potvrdenie o platbe dane z príjmov
v zahraničí alebo
k) potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
l) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa
poplatník zdržuje na jej území, a z titulu prechodného pobytu.
Dátum vystavenia dokladu musí byť
zhodný so zdaňovacím obdobím, na
ktoré si poplatník uplatňuje nárok na
zníženie poplatku a z dokladu musí byť
zrejmé od kedy a do kedy je poplatník
mimo mesta. V prípade, ak z dokladov
jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta, správca dane
(pokračovanie na str. 3)
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Sadzby daní z nehnuteľnosti na území mesta
Levice a v mestských častiach na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí konanom dňa 12.12.2013 rozhodlo, že mesto Levice od 01. januára 2014
vyberá daň z nehnuteľností a schválilo nasledovné sadzby:
Daň z pozemkov:
Predmet dane

základ dane

ročná sadzba dane

hodnota pozemkov- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady bez porastov
= výmera pozemkov v m2x hodnota pôdy za 1 m2
Hodnota pôdy:
Levice		
0,7203 eura/m2
Kalinčiakovo
0,5390 eura/m2
Malý Kiar		
0,4969 eura/m2
Čankov		
0,4434 eura/m2
Horša		
0,5052 eura/m2

0,41 %

hodnota pozemkov trvalých trávnatých porastov bez porastov
= výmera pozemkov v m2x hodnota pôdy za 1 m2
Hodnota pôdy:
Levice		
0,1517 eura/m2
Kalinčiakovo
0,1317 eura/m2
Malý Kiar		
0,0580 erura/m2
Čankov		
0,0786 eura /m2
Horša		
0,0215 eura/ m2

0,41%

záhrady

hodnota pozemkov = výmera pozemkov v m2 x 4,64 eura/m2

0,82%

zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy

hodnota pozemkov = výmera pozemkov v m2 x 4,64 eura/ m2

0,56%

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy

hodnota pozemkov = výmera pozemkov v m2 x 0,250 eura/ m2

0,41%

stavebné pozemky

hodnota pozemkov = výmera pozemkov v m2 x 46,47 eura/ m2

0,82%

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. Hodnota pozemkov je stanovená zákonom
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, príloha č. 1, 2.
Daň zo stavieb:
sadzba dane za
1 m2 - mesto Levice

sadzba dane za
1 m2 - mestské časti

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

0,307 eura

0,279 eura

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

0,393 eura

0,393 eura

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

0,624 eura

0,624 eura

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na
tieto účely postavené mimo bytových
domov

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

0,753 eura

0,753 eura

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

2,678 eura

2,678 eura

Predmet dane

základ dane

a/ stavby na bývanie a ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
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sadzba dane za
1 m2 - mesto Levice

sadzba dane za
1 m2 - mestské časti

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

3,070 eura

2,790 eura

výmera zastavanej plochy v m2, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

0,810 eura

0,810 eura

Predmet dane

základ dane

f/ stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,10 eura za každé ďalšie podlažie, okrem prvého
nadzemného podlažia. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu
dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.
Daň z bytov:
sadzba dane za 1 m2 sadzba dane za
- mesto Levice
1 m2 mestské časti

Predmet dane

základ dane

a/ byt

výmera podlahovej plochy v m2

0,307 eura

0,279 eura

b/ nebytový priestor

výmera podlahovej plochy v m2

0,624 eura

0,624 eura

výmera podlahovej plochy v m2

1,157 eura

1,157 eura

b/ nebytový priestor na
podnikanie



Ing. Marián Sokol, prednosta MsÚ Levice

(pokračovanie zo str. 1)
môže vyzvať daňový subjekt o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu.
V prípade, že dokladnie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladompredložiť aj preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
Na výzvu správcu dane daňový subjekt je
povinný predložiť k nahliadnutiu origináldokladov. Správca dane môže na základe výzvyžiadať od poplatníka doplnenie aj iných
dokladov.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podaním
oznámenia a nepredloží príslušné doklady
podľa ods.2 nárok na zníženie poplatku na
toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Odpustenie poplatku
Mesto Levice na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak sa poplatník
v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí.
Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Poplatník i nárok na
odpustenie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť. Podkladom
na uplatnenie odpustenia poplatku je
hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka za

celé zdaňovacie obdobie mimo územia
mesta a to najmä:
a) potvrdenie v ktorom zamestnávateľ
potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu v zahraničí
(nie pracovnú zmluvu) alebo
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej
v zahraničí alebo
c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR)
o výkone práce poplatníka v zahraničí
alebo
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo
f) potvrdenie vecne príslušného úradu,
ktoré preukazuje pobyt poplatníka
v zahraničí alebo
g) doklad o poberaní príspevku na dieťa
v zahraničí alebo
h) potvrdenie o platbe dane z príjmov
v zahraničí alebo
i) potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí.
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
Na výzvu správcu dane daňový subjekt je
povinný predložiť k nahliadnutiu originál
dokladov. Správca dane môže na základe vý-

zvy žiadať od poplatníka doplnenie aj iných
dokladov ako sú uvedené v ods.2 tohto ustanovenia. Správca dane na základe žiadosti
poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste
trvalého pobytu z dôvodu, že je umiestnený
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom
domove, vo výkone väzby, vo výkone trestuodňatia slobody.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku natoto zdaňovacie obdobie zaniká.
Iné úľavy, zníženie a odpustenie poplatku
mesto Levice v roku 2014 neposkytuje.
Ďalej upozorňujeme poplatníkov, ktorí požadujú zníženie alebo odpustenie poplatku
v roku 2014 že sú povinní, v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. predložiť doklady, do
30 dní odo dňa vzniku skutočností odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku.
Doklady predložené po stanovenom termíne správca poplatku nebude akceptovať.
Finančné oddelenie MsÚ Levice.
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Oznam o zmene úradných hodín!
Vážení občania, oznamujeme Vám, že na referáte daní a poplatkov je na obdobie OD 3. FEBRUÁRA 2014 DO
30. APRÍLA 2014 UTOROK URČENÝ AKO NESTRÁNKOVÝ DEŇ.
Štvrtok zostáva naďalej ako nestránkový deň.
Dôvodom dočasnej zmeny úradných dní pre verejnosť je spracovávanie dokladov pre vyrubovanie miestnych daní a poplatku v zmysle
novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Ďakujeme za pochopenie.
Prednosta MsÚ Levice

Projekt: „Bezpečné mesto –
rozšírenie kamerového systému“
Mesto Levice v rámci projektu „Bezpečné mesto – rozšírenie
kamerového systému“ v roku 2013 získalo dotáciu na rozšírenie kamerového systému. Uvedená dotácia bola poskytnutá
„Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ vo výške 10 000 €. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 13 624,88 €. Rozšírením kamerového systému sa zabezpečí
vyhľadávanie, identifikácia a pomenovanie problémov, monitorovanie priestranstiev pre zabezpečenie dôkazov pre potreby objasňovania spáchaných trestných činov, lepšia kontrola
dopravnej situácie ako aj prínos pri dokazovaní páchania priestupkov a trestných činov v súčinnosti s Policajným zborom
SR pri využití záznamov kamerového systému. Boli osadené
dve kamery na Národnej kultúrnej pamiatke – Synagóge a výmena jednej kamery v centre mesta na Námestí hrdinov, ďalej
sa doplnili monitory na sledovanie prenosu obrazu kamerami
a centrálneho servera, prebudovanie miestnosti sledovania kamier z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zlepšenie ich sledovania
pre operátorov kamerového systému – pracovníkov chránenej
dielne.
Ing. Dana Kišová, Projektový manažér
Bc. František Sebelédy, vedúci referátu zabezpečovacích systémov, MsP Levice

Výzva:
Primátor mesta Levice v súlade so Zásadami o udeľovaní ocenení
mesta Levice vyzýva
právnické a fyzické osoby, politické strany a hnutia, občianske združenia so sídlom v meste Levice na predkladanie návrhov na
udelenie Čestného občianstva mesta Levice, Cenu mesta Levice a Cenu primátora mesta Levice. Návrhy je potrebné predložiť v termíne do 30. mája 2014 na Mestský úrad Levice - Útvar primátora, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice poštou, osobne
odovzdať v podateľni mestského úradu v obálke označenej „Návrh na ocenenie„.
Návrhy musia obsahovať :
Osobné údaje navrhovaného (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, povolanie, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska a životopisné údaje)
• Zdôvodnenie návrhu
• Údaje navrhovateľa (meno a priezvisko, adresa a podpis, u inštitúcií pečiatka)
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V marci si zvolíme nového prezidenta
Slovenskej republiky!
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 430/2013 zo dňa 19.12.2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov vyhlásil voľbu
prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na
sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola
voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.
V zmysle § 1 ods. 3 cit. zákona, voľba na koná na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie
na zastupiteľských úradoch, elektronické hlasovanie) zákon neupravuje.
V meste Levice sa voľba prezidenta Slovenskej republiky vykoná
v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny a ak
ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 taktiež
od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. V zákonom stanovej lehote
primátor mesta Ing. Štefan Mišák určil pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky na území mesta 43 volebných okrskov, a určil
volebné miestnosti pre každý z nich. Informácia mesta Levice
o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
je zverejnená na úradných tabuliach mesta Levice a internetovej
stránke mesta Levice. Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili
18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej
republiky (ďalej len oprávnený volič).
Oprávnený volič
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského
preukazu, ak si ho vyžiadal. O vydanie voličského preukazu
môže požiadať
• osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby,
ktorá prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom, pričom splnomocnenie nemusí byť úradne overené
• písomne alebo elektronicky, uvedením korešpodenčnej adresy, na ktorú mu mesto zašle voličský preukaz. V žiadosti
uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu – mesto, ulica, číslo domu.
• ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a dostaví sa v deň voľby do ktorejkoľvek volebnej miestnosti
na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu
oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených
voličov zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať oprávnený volič súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky
na Mestskom úrade v Leviciach I. poschodie č. d. 43, pričom

Ilustračný obrázok.

po jeho vydaní oprávneného voliča mesto zo zoznamu voličov
z príslušného volebného okrsku vyčiarkne.
Volič je po príchode do volebnej miestnosti povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti, po preukázaní ktorého dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu
úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej republiky
a hlasovací lístok. V priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov volič na hlasovacom lístku označí kandidáta, za ktorého hlasuje. Označenie sa vykoná tak, že volič pri vybranom
kandidátovi urobí značku „X“ v rámčeku pred priezviskom
kandidáta.
Požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky má právo ten oprávnený volič,
ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa
v čase voľby v mieste svojho trvalého pobytu alebo má voličský preukaz. Okrsková volebná komisia v takomto prípade vyšle
aspoň dvoch svojich členov k oprávnenému voličovi s obálkou
a hlasovacím lístkom.
V cele policajného zaistenia zabezpečí oprávneným voličom
možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková
volebná komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie.
Tu by som chcela upozorniť voličov, ktorí sú hospitalizovaní
v zdravotníckom zariadení, na nutnosť vyžiadania si voličského
preukazu z obce ich trvalého pobytu. Zabezpečenie vykonania
volebného aktu bude do prenosnej volebnej schránky v deň voľby.
Primátor mesta dňa 29. januára 2014 poveril za mesto Levice
v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy, ako aj
plnením úloh spojených s organizačno-technickým zabezpečením voľby prezidenta Slovenskej republiky pani JUDr. Elenu
Kuštekovú, vedúcu oddelenia organizačno-právneho Mestského úradu v Leviciach, ktorá v prípade nejasností podá bližšie informácie osobne na Mestskom úrade v Leviciach, prvé
poschodie č. dverí 40 alebo telefonicky na telefónnom čísle
63 50 252.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno-právneho oddelenia, MsÚ Levice

samospráva
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Pripravujeme vyhlásenie najúspešnejších športovcov roka!
Mesto Levice – MsÚ a komisia MsZ športu - v spolupráci s redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE pripravujú vyhlásenie NAJLEPŠÍCH športovcov mesta Levice za rok 2013, ktoré sa
uskutoční dňa 15.4.2014 v obradnej sieni mesta Levice.
Prosíme športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta o zaslanie nominantov/najviac dvoch v jednej kategórii/na udelenie titulu
„ŠPORTOVEC ROKA“
„ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA“
„ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ ROKA“ mesta Levice za rok 2013.

Návrhy prosíme zasielať do 10.3.2014 na MsÚ Levice – OSOO
s najlepšími výsledkami, ktoré v danom roku dosiahli.
Do ankety sa môže zapojiť aj verejnosť hlasovaním o „NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA ROKA“ a to prostredníctvom
regionálneho týždenníka Pohronie. Viac na jeho stránkach!
Zapojte sa a získate zaujímavé ceny!
Bližšie informácie: MsÚ Levice, I. posch., č. dverí 48,
e-mail: andrea.havettova@levice.sk, tel. č.: 036/6350 248.

Najúspešnejších športovcov za rok 2013 ocenia aj v rámci
Nitrianskeho kraja
Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2014 ocení najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2013. Podujatie sa bude
konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
doc. Ing. Milana Belicu PhD.
Predpokladaný dátum podujatia je 09. 04. 2014 (náhradný termín
11. 04. 2014) v koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Kategórie na ocenenie:
1. Jednotlivci seniori
2. Jednotlivci juniori
3. Kolektívy seniori
4. Kolektívy juniori
5. Zdravotne oslabení športovci (jednotlivci a kolektívy)
6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci
a kolektívy)
7. Tréneri
8. Čestná cena za celoživotný prístup k športu

Kritériá pre nomináciu (navrhnutí športovci musia spĺňať
aspoň jedno kritérium):
• umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, 1., 2. a 3. miesto
• účasť na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách Európy,
Majstrovstvách sveta alebo účasť na Olympiáde

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
• meno a priezvisko športovca
• fotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia
alebo na stupni víťazov)
• názov TJ alebo športového zväzu
• adresu a telefónny kontakt
• dosiahnuté úspechy za rok 2013
Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať elektronicky
na e-mail: katarina.kmetova@unsk.sk do 17. marca 2014.
Libová PhD. v. r.
vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry NSK

Vážení občania,
z dôvodu bližšieho kontaktu vedenia mesta
s občanmi sa aj v roku 2014 bude raz do mesiaca (každú prvú stredu v mesiaci) konať Deň otvorených
dverí u primátora mesta.
Príďte a povedzte, čo Vám v našom meste chýba, čo by ste
zmenili, ale aj čo sa Vám páči a s čím ste spokojní.
Stretnutia sa konajú v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo
dverí 34 od 13,00 h. do 16,30 h.

Časový harmonogram zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Leviciach
na rok 2014

O prípadných zmenách termínov, z pracovných či zdravotných dôvodov, Vás budeme informovať.
Termíny na rok 2014:
5. marec

6. august

24. 04. 2014

2. apríl

3. september

26. 06. 2014

7. máj

1. október

25. 09. 2014

4. jún

5. november

20. 11. 2014

2. júl

3. december

samospráva
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Vitaj na svete Eliáš!
Malý Eliáš Chládek sa narodil 3.januára 2014 rodičom Veronike
a Michalovi, a stal sa tak prvým dieťaťom, ktoré sa narodilo v Leviciach v novom roku. Narodenie prvého Levičana si v duchu
každoročnej tradície uctil aj primátor mesta Levice Ing. Štefan
Mišák, ktorý mladú rodinu navštívil 5. februára. Na Eliáša sa už
doma tešila aj sestrička Michaela, ktorá v máji oslávi svoje druhé
narodeniny a bračeka od prvého okamihu zaplavila úsmevom
a láskou.

Chlapčekovi prajeme pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov
(mb)
v živote, ktorý má pred sebou.

Návšteva sa niesla vo veľmi srdečnej a priateľskej atmosfére a do
kroniky mesta Levice tak pribudli mená dvoch šťastných rodičov,
ktorí po zápise prijali z rúk primátora úprimné gratulácie, detský
sporiaci účet na meno dieťaťa so symbolickým vkladom, kyticu
kvetov a pre novorodenca vecné dary.

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
• obchodný priestor na prízemí o výmere 35 m2
• 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 36 m2
• obchodný priestor na prízemí o výmere 60 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2
Perecká ul. č. 42
• priestor na I. poschodí o výmere 7,80 m2
• priestor na I. poschodí o výmere 75 m2
Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
• nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2
• nebytový priestor na prízemí o výmere 20 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

Ul. Ľ. Štúra 3
• priestor na II. poschodí o výmere 17 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
• nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
• nebytový priestor na poschodí o výmere 73 m2
Mestský majer
• garáže o výmere 36 m2
• nebytový priestor o výmere 270 m2
Ul. Kasárenská 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. dverí. 64, tel. č. 036/6350 269.

Mesto Levice v rámci projektu „ Zdravé mesto Levice“
pripravuje
výstavu výtvarných prác,
do ktorej sa môžu zapojiť deti materských škôl a žiaci 1. stupňa základných škôl pod názvom

„ Z D RAV É L E V I C E O Č A M I N A J M E N Š Í CH “
Termín výstavy: 13. marec 2014
Termín a miesto zaslania prác: do 3. 3. 2014 na MsÚ Levice, Námestie hrdinov 1, 1.
posch. č. dverí 48, Technika prác je ľubovoľná.
Práce budú vystavené v priestoroch Sanatu, kde po skončení výstavy istý čas zostanú, aby
ich mohli obdivovať všetci pacienti a skrátili si tak chvíľu čakania. Každý účastník bude
odmenený diplomom a malým vecným darčekom. Práce budú hodnotiť pedagogický
pracovníci Základnej umeleckej školy v Leviciach.
Aj deti majú svoj pohľad na zdravie.

Na Vašu účasť sa teší , Ing. Štefan Mišák, primátor mesta
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku
Povolanie mestského policajta prináša častokrát množstvo rizikových a nebezpečných
situácií, v ktorých musí policajt vedieť správne reagovať na vzniknutú situáciu. Aj z tohto dôvodu každoročne absolvujú príslušníci
mestskej polície výcvik, ktorý im pomáha zvládať tieto nebezpečné situácie. Výcvik je realizovaný pod vedením skúseného špecialistu, ktorý sa im touto cestou snaží odovzdať čo
najviac praktických skúseností, ktoré získal v čase aktívnej
služby ako príslušník PZ SR. Súčasťou výcviku je strelecká
príprava, v ktorej príslušníci mestskej polície urobili asi naj-

výraznejší pokrok. Na základe toho, že Mestská polícia v Leviciach prevádzkuje Stredisko registrovania poplachov, prostredníctvom ktorého chráni približne 90 objektov, je ďalšou
veľmi dôležitou časťou taktická príprava. Tu sa príslušníci
mestskej polície zdokonaľujú v spôsobe bezpečného vstupovania a prehľadávania narušených objektov, a následne aj čo najrýchlejšieho zneškodnenia možného páchateľa. Pevne veríme,
že kvalitný výcvik prispeje ku skvalitneniu práce príslušníkov
mestskej polície a zvýši kredit Mestskej polície v Leviciach.
Bc.Adámik Miloš

referent preventívno výchovných činností MsP Levice

Mládež a alkohol
Už niekoľko rokov vykonáva Mestská
polícia v Leviciach pravidelné kontroly na dodržiavanie § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov,
v znení neskorších predpisov, ktoré sú zamerané na
požívanie alkoholu mladistvými osobami.
V § 2 ods. 2 a 3 uvedeného zákona sa uvádza nasledovné:
„(2) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18
rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné
návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo
psychotropných látok.“
„(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické
nápoje.“
Nie je ničím nezvyčajným, že sa pri kontrolách na požívanie alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, opakujú tie isté
mladistvé osoby. Počas roka sa na stredných školách realizuje
množstvo prednášok, pri ktorých nikdy nezabúdame upozorniť študentov na dodržiavanie tohto zákona, pričom im vždy
prízvukujeme možné postihy. Prax však ukazuje, že mladiství
si nedostatočne uvedomujú váhu možného postihu, ktorý im
za porušenie tohto zákona hrozí.
V § 12 Pokuty a iné sankcie, sa uvádza:
„(2) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou
môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu
do výšky 33 eur.“
„(3) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 mladistvou osobou do
18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.“
Mladistvá osoba, ktorá má vydané ochranné opatrenie na určenú dobu, nesmie v tom čase navštevovať zariadenia, kde sa

podávajú alkoholické nápoje, inak sa dopúšťa trestného činu
marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného
zákona.
Študenti majú tiež svoje plány do budúcnosti a niektorí majú
záujem pracovať v štátnej správe. Nejeden zamestnávateľ totiž
pri nástupe do zamestnania vyžaduje predloženie potvrdenia
o bezúhonnosti (výpis z registra trestov), v ktorom môže mať
osoba, ktorá v mladosti viackrát porušila uvedený zákon, záznam a to jej zatvorí dvere pred možnosťou získania zaujímavého zamestnania.
Už v minulosti sme sa prostredníctvom tlače obracali na rodičov mladistvých osôb so žiadosťou či skôr prosbou, aby svoje
ratolesti upozornili na zákaz požívania alkoholických nápojov.
Preto opätovne žiadame rodičov o spoluprácu v riešení tohto
závažného problému.
Iba spoločnými silami dokážeme znížiť počet zistených priestupkov požívania alkoholických nápojov mladistvými osobami a zabezpečiť im tak dôstojnejšiu budúcnosť.
Bc.Adámik Miloš

referent preventívno výchovných činností MsP Levice
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Mládežnícky parlament v novom zložení
24 mladých ľudí, žiakov a študentov levických základných
a stredných škôl, zástupcov
Slovenského červeného kríža
a Informačného centra mladých, sa už siedmy rok aktívne
podieľa na živote v našom meste. V novom zložení sa členovia
mestského parlamentu mládeže (MsPM) po prvýkrát stretli na
neoficiálnom stretnutí v priestoroch Mládežníckeho centra Kontakt v Leviciach. Cieľom ich prvého stretnutia bolo predovšetkým
vzájomné zoznámenia sa, ktorému pomohli rôzne neformálne
aktivity. Samozrejme, nových členov parlamentu mládeže neminulo ani krátke školenie o fungovaní samosprávy, o jej pôsobnosti
a orgánoch, a zároveň sa dozvedeli viac aj o činnosti a posolstve
mládežníckeho parlamentu, v ktorom budú pôsobiť. Nechýbala
však ani zábava a veľa skvelých nápadov. Neoficiálne stretnutie sa
konalo pod taktovkou Martiny Gašparovej a Miroslavy Bakulovej.

počas slávnostného aktu 17. februára 2014, po ktorom ich čakalo
prvé oficiálne stretnutie. Zostáva nám len dúfať, že za dva roky
svojho pôsobenia sa MsPM IV. zosúladí a svojich nápadov zrealizuje čo najviac.(mb)

Za oficiálnych mládežníckych poslancov Mestského parlamentu mládeže v Leviciach boli mládežníci po štvrtýkrát menovaní

Slovenská pošta vydala známku s vyobrazením
levickej synagógy
Levická synagóga, ktorej revitalizácia prinavrátila bývalú
krásu a ktorá je po dlhých rokoch chátrania opäť prístupná
verejnosti, sa od včerajšieho dňa hrdo vyníma na poštovej
známke z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska. Vyšla ako jedna z nových eurových výplatných známok, ktoré
sú vydávane od roku 2009 a prezentujú významné kultúrne
pamiatky podľa jednotlivých umeleckých slohov.
Témou na novú výplatnú poštovú známku z emisného radu
Kultúrne dedičstvo Slovenska bola pamiatka z neoslohov 19.
storočia, na základe čoho bola komisiou odporučená práve vý-

znamná pamiatka synagógy v Leviciach z roku 1883. Na túto
poštovú známku bola vybratá neoslohová architektúra romantizmu z 2. polovice 19. storočia. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa uskutočnila 8. januára 2014 o 14:00 hod. za
prítomnosti predstaviteľov mesta Levice, zástupcov Slovenskej
pošty a.s., Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalších vzácnych hostí, vrátane nadšencov filatelistiky, ktorí si bezpochyby prišli na svoje.
Tlačový list poštovej známky pozostáva zo 100 známok s rozmermi 22 × 26,5 mm. Známka s vyobrazením synagógy má
nominálnu hodnotu 0,65 € a je adekvátna cene listovej zásielky
1. triedy do 50 gramov vo vnútroštátnom styku. Bola vydaná
v náklade dva milióny kusov a vzhľadom na to, že ide o typ
výplatnej známky, bude ďalej dotláčaná podľa potrieb prevádzky Slovenskej pošty. Spolu s poštovou známkou bola vydaná
i obálka prvého dňa s pečiatkou.
Keďže sa jedná o výplatnú známku, ktorá
primárne slúži na úhradu poštovného, je
táto poštová známka k dispozícii od dňa
jej vydania, t.j. 2. januára 2014 na všetkých
poštách na Slovensku. Historická budova
levickej synagógy sa tak prostredníctvom
poštovej známky dostane do všetkých kútov
sveta a rovnako, ako v deň jej inaugurácie,
poteší aj mnohých zberateľov poštových
známok, lístkov, pečiatok či cením.
(mb)
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Povesti o Leviciach...

Smrť štefana koháryho
OL TO SMELÝ VOJAK. NAJSMELŠÍ SPOMEDZI VŠETKÝCH VOJAKOV z dvoch stolíc – z Hontianskej a Tekovskej.
Siedmim banským mestám rozkazoval. Tritisíc husárov ho na
prvé slovo muselo poslúchať, taký rang mal od cisára daný. Poslednú kvapku krvi by bol zaňho každý jeden vycedil. Pán Ištván
ho volali. Chýr sa o ňom niesol od Viedne až po Istambul. Turci
sa ho báli viac ako ohňa a ešte viac ako hronskej povodne, čo
ich neraz ako kurence do Dunaja poodnášala.
Nedalo sa naňho útočiť chlapsky spredu. Bol ako víchor. Všetko
zmietol pred sebou. Tak len zboku a zozadu striehli naňho všakoví mohamedánski odkundesi a záškodníci. Otrávenými šípmi
ho probovali zo sveta zniesť, horiace kopije doňho hádzali, všetko márne. Vysekal sa ten z každej šarvátky. A koňa akého vám
mal! Kde nestačil Koháryho meč, tam pomohli Viktorove kopytá
a zuby. Lebo latinské meno mu dal, Viktor – víťaz, ako bolo vtedy
zvykom.
Levický zámok by niky nebol padol do tureckých rúk, keby nie zrada zradcovská! Lebo takí kasteláni a žoldnieri sa zhrčili okolo neho,
čo sa dalo o nich povedať, že najprv radia, potom zradia. A tak celú
zimu vial na Levickom zámku konský chvost s polmesiacom.
Keď sa po jarných dažďoch trocha vyčasilo, Koháry sa s cisárskym
vojskom podujal vykúriť Turkov z Levíc. Keď sa to levickému begovi o uši otrelo, až z Ostrihomu a zo Sečianok si dal pomoc došikovať. Bolo ich ako lúčnych koníkov pod Levicami. Ale aj našich
sa nahnalo od Prešporka, od Nitry, z horniakov. Pri Kozárovciach
lágrovali, cez Mačací brod kanóny popreťahovali, v Tlmačoch si
most zbúchali, čo tri dni a tri noci vojsko po ňom mašírovalo. Hotový babylom! Poľskí dragúni, talianska artiléria, rakúska infantéria, maďarskí husári, slovenskí strelci, čo vlka na tri dohodenia vedeli skoliť. Strhla sa bitka, na akú sa ani predtým, ani potom nikto
nepamätal. Paľba sa začala na svite a do slnka skonania sa rúbať
neprestali. Od Tlmáč až po Levice samý prach a kúrňava! A Koháry na svojom Viktorovi so svojimi husármi vždy v tom najtuhšom!
V Leviciach, kde je teraz Koháryho ulica, bol voľakedy majer a a
okolo neho plno starých vŕb. Aj sto ich mohlo byť. Po samú Kusú
horu sa ťahali. Ako, ako nie, len tam voľáka guľa Kohárymu rovno
do čákova trafila. Čákov odfrkol, ale inak nič. Len vlasy sa pánu
Ištvánovi rozstrapatili. A ako tak letel na tom koni, tie grófske
vlasy dlhokánske sa mu do haluze zachytili a ostal tam na vŕbe
visieť. Ale ten jeho Viktor mal viac rozumu ako daktorý človek.
Pekne sa vrátil, podbehol pod neho, Koháry sa znova vyšvihol do
sedla, vlasy si šabľou z konára vyslobodil, odťal z nich polovičku a zasa do najtuhšieho. Ešte väčšiu guráž chytil na tých Turkov
prekliatych! Tí už mleli z posledného. Pomaly sa dávali na juh. A
koháryho husári za nimi!

Teplicu ho prevliekol. Až poniže Rybníka sa pánova čižma vyšmykla zo strmeňa.
Viktor ostal so zvesenou hlavou stáť nad Koháryho nevládnym
telom. Celú noc sa nepohol od neho, čo želel nad ním.
Chýr o pána Ištvánovej smrti tak rozjedoval jeho bojovníkov, že
Turci si už do noci nevydýchli. Čo sa nechceli dať rozsekať, fujazdili kade ľahšie.
Na druhý deň bola smútočná rozlúčka s padlými hrdinami, vojenská defilírka pred otvorenými truhlami. Zvony vyzváňali, kanóny
strieľali, šable sa blyšťali v letnom slnku. Nad zabitými Turkami sa
vznášala čierňava krkavcov.
Dve pážatá na strieborných opratách držali Viktora nad zlatou
truhlou. Plakalo to nemé zviera. Pohrebná ceremónia bola v najlepšom, keď sa kôň odrazu vzopäl na zadné nohy, bolestne zaerdžal, ako blesk preletel ponad nastúpené vojská a stratil sa v chotári.
Štefana Koháryho pochovali v beňadickom kostole. Na svoj zámok sa už viac nevráti. Pri Leviciach, kde spadol z koňa, mu postavili v aleji topoľov pekný pamätník. Druhý pamätník je v chotári Hronských Kosíh, tam, kde pán Ištván posledný raz vydýchol.
Bolo to 19.júla 1664.
A jeho Viktor? Ľudia vravia, že sa ukazuje
za mesačných nocí medzi Hronským Beňadikom a Levicami. Tlmačskí rybári ho
pri Hrone počuli a kľačianski pastieri
ho neraz počuli po kamennej ceste od
Švotiho mlyna dupotať.
Krstný otiec Bakošov, tí chodili na
obnôcke kone pásť na Zimánovciach a tiež mali s ním skúsenosť. Veľa ráz sa im just o polnoci kone zhrčili a od ľaku
boli ako zbité. Po hradskej
cválal velikánsky kôň
a oheň mu šľahal z papule. A to bol ten Koháryho
kôň.
Melicher, Jozef: Tekovské povesti.
Bratislava, Tatran 1989,
s. 37 – 38

Vtedy pána Ištvána druhýkrát trafili. Spakruky strelená guľka mu
prsia prevŕtala. Sklátil sa, hlava sa mu zeme dotýkala, ale pravá
noha mu zostala v strmeni zaseknutá. Kôň sa ako divý rozbehol
preč z toho pekla krvavého. Podlužianku s ním preskočil, zimánovský močiar prebrodil, horiacu raž pri Kotrmáni obišiel, cez
Uhorský husár

(Ilustračný obrázok).
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Poznáte sakrálne pamiatky nášho mesta?
Koncom minulého roku sme aj v Novinkách z levickej radnice
informovali obyvateľov Levíc, že OZ Patrimonium servandi bude
zabezpečovať obnovu vzácnej sakrálnej pamiatky v historickom
centre mesta – „trojičný stĺp“. V roku 1777 ho dal zhotoviť obyvateľ mesta Ján Huszár. V Leviciach máme viac takýchto malých
sakrálnych objektov (kaplnky, božie muky, stĺpy, prícestné kríže
a sochy). Denne alebo občas prejdeme popri nich a možno si ich
ani nevšimneme. Mnohým nič nehovoria, nevieme odkiaľ, prečo
a kedy sa tam objavili. Pritom oni zhmotňujú kus histórie mesta
a jeho obyvateľov. Žiaľ niekoľko takýchto sakrálnych pamiatok
nenávratne zmizlo alebo v lepšom prípade sú v torzovitej podobe
uložené na bezpečnom mieste. V roku 2010 vydalo Mesto Levice
bohato ilustrovanú informačnú brožúrku „Potulky po meste“, ktorej text (v 4 jazykových verziách) spracoval PhDr. Ladislav Vincze, odborný pracovník levickej pobočky štátneho archívu v Nitre.
Nájdeme v nej 6 malých sakrálnych objektov priamo z Levíc, ale
to nie sú všetky. Niečo nájdeme aj v monografii Levíc, vydanej
v tom istom roku. Nech je ďalším príspevkom do mozaiky informácií i tento článok.
Začneme tými pamiatkami, ktoré dodnes stoja na svojom mieste. Najvýznamnejším je už spomenutý stĺp so súsoším Sv. Trojice,
ktorá korunuje Pannu Máriu. Na jeho krížovom podstavci boli
až do polovice minulého storočia sochy Sv. Sebastiána, Sv. Jána
Nepomuckého, Sv. Rócha a Sv. Jána Krstiteľa. Stojí na bývalom
„Trojičnom námestí“, v susedstve hradného areálu. Na ľavej strane
ulice Sv. Michala, v nike – výklenku na priečelí kláštorného alebo
„malého“ kostola Sv. Jozefa, je umiestnená kamenná socha tohto
svätca s Ježiškom v náručí. V 90. r. 20. stor. ju dal vyhotoviť a tam
umiestniť Levičan pán Jozef Tesák starší. Na tejto ulici pred kostolom reformovanej cirkvi stojí „mariánsky stĺp“ z roku 1786. Jeho
vrchol tvorí socha Immaculaty – Nepoškvrnenej Panny Márie.
Temer oproti, v parčíku po ľavej strane farského kostola Sv. Michala archanjela stojí na kamennom sokli veľký liatinový kríž. Bol
postavený zrejme v 20. r. minulého storočia, na pamiatku padlých
v I. svetovej vojne 1914 – 1919. V susedstve schátralého amfiteátra, na Ulici Fr. Hečku stojí od r. 1777 murovaná kaplnka Sv. Urbana patróna vinohradníkov. V interiéri bol pôvodne obraz tohto svätca – pápeža. Do r. 1992 tvoril pozadie kaplnky ešte kmeň
stáročného „Rákócziho stromu“, ktorého mohutnú korunu zničil
viac rokov predtým blesk. V dolnej časti Hlbokej ulice vedúcej na
sídlisko Vinohrady, pri odbočke k viničným domčekom – „hajlokom“, stojí na kamennom stĺpe s datovaním 1934 kamenná socha
Sv. Urbana. Nie je isté, či tiež samotná socha je z toho roku alebo
je staršia. V preliačine na ľavej strane Družstevníckej ulice v smere na Kalinčiakovo stojí v záhrade pred hajlokom malá murovaná
kaplnka z 1. tretiny 19. storočia. Vo veľkej nike stojí kamenná socha Sv. Jána Nepomuckého. Po ľavej strane výpadovej cesty z Levíc do Bátoviec, v priehlbine pod socialistickým „tankodromom“
stojí murovaná „božia muka“. V malom výklenku možno ešte je
starý tlačený obrázok Kaina a Ábela, s biblickým výjavom bratovraždy. Pôvodne bola vo výklenku kamenná socha Ecce Homo tŕním korunovaného Krista. Vo vinohradoch Krížny vrch, na rázcestí poľnej cesty vedúcej sem z mesta popri židovskom cintoríne,
stojí od roku 2005 na vyššom podstavci nová kamenná socha Sv.
Urbana. Vyhotoviť ju dalo Združenie vinohradníkov Krížny vrch,
s podporou Ministerstva poľnohospodárstva. Autorom sochy
z umelého kameňa je akademický sochár Milan Marciňa z Nitry.
Názov asi dostali vinohrady v tejto časti levického chotára pod-

foto: PhDr. Katarína Holbová

ľa prícestného kríža, zaznačeného už na vojenskej mape z konca
18.storočia. Na tomto mieste, na východnom konci viníc Krížny
vrch, dnes stojí medzi kríkmi ukrytý novší veľký betónový kríž
s datovaním 1777 – 1966. Na západnom konci, na hranici s Kusou
horou, stojí z pálenej tehly v r. 1910 – 1912 postavená mariánska
kaplnka. V jej interiéri je na prostom oltári umiestnená kamenná socha Piety – Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym Kristom
v náručí. Socha je určite podstatne staršia ako kaplnka, pri ktorej
sa v strede augusta každý rok koná púť na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Cennými pamiatkami sú ešte dva veľké kamenné
kríže v katolíckej časti levického cintorína. Známy je ten, kde 1.
novembra mnohí z nás zažíname kahance za svojich príbuzných,
ktorých hroby už nemôžeme navštíviť. Ako uvádza datovanie na
jeho vysokom podstavci, vyhotovený a umiestnený bol v roku
1927. Stojí v zadnej časti katolíckeho cintorína. Menší a starší, ale
bez datovania, nájdeme medzi hrobmi v prednej časti, neďaleko
domu smútku. V r. 1999 ho obnovili levickí veriaci.
Už len krátka informácia, kde sa nachádzajú niektoré sochy a časti
malých sakrálnych objektov, ktoré boli v našom meste. Sv. Sebastián
a sv. Ján Nepomucký z „trojičného stĺpu“ je pod patronátom OZ Patrimonium servandi. Kamenná socha Sv. Floriána z r. 1777, ktorá stála v susedstve terajšej SOŠ na Ul. Sv. Michala, rozbitá na viac kusov
v 80. r. minulého storočia čaká na svoje „znovuzrodenie“ už temer
20 rokov u levických hasičov. Pôvodný obraz Sv. Urbana je uložený
na rímskokatolíckej fare v budove bývalého kláštora. Kamenná socha trpiaceho Krista - Ecce Homo je zbierkovým predmetov a majetkom Tekovského múzea. V priestoroch múzea našla svoj dočasný
azyl tiež kamenná socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá donedávna
stála pod ruinou hradu na hradnej skale od Ul. P. O. Hviezdoslava.


PhDr. Katarína Holbová, OZ Patrimonium servandi
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