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Alžbeta Tóthová oslávila krásne jubileum – 100 rokov
Krásneho životného jubilea sa posledný augustový deň dožila
Alžbeta Tóthová z Levíc. Okrúhlu stovku oslávila v kruhu veľkej
a početnej rodiny. Medzi gratulantmi nechýbal ani primátor Štefan Mišák , ktorý daroval oslávenkyni darčekový kôš a kyticu.
Pani Alžbeta sa narodila v roku 1914 v maďarskom Győri, kde po
ukončení meštianskej školy pomáhala rodičom v obchode s porcelánom. Od roku 1944 žila v Leviciach a až do dôchodku pracovala ako kuchárka na strednej škole. Vychovala tri dcéry, má
dve vnúčatá a tri pravnúčatá. Počas dlhého života mala množstvo
záľub, predovšetkým hranie divadla, veslovanie, plávanie a korčuľovanie. Napriek úctyhodnému veku je pani Tóthová samostatná a
čiperná. Oslávenkyni srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia
a životného elánu.
(am)

Začala sa výstavba parkoviska pre obytný súbor STRED
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 24.9.2014 sa začala výstavba
parkoviska pre obytný súbor „STRED“ na Ul. Ľ. Štúra 35 –
Okružná ul. (zelená plocha na spojnici ulíc), po ktorého dokončení vznikne v tejto lokalite 99 nových parkovacích miest.
Termín ukončenia prác vyplýva s platnej Zmluvy s dodávateľom a je určený najneskôr do 30.4.2015, pričom snahou mesta
bude

termín urýchliť a parkovisko sprístupniť v čo najkratšom čase.
Počas výstavby parkoviska bude doprava nevyhnutne obmedzená dočasným dopravným značením, preto Vás prosíme o
jeho rešpektovanie, trpezlivosť a opatrnosť.
Za pochopenie ďakujeme.

Na mieste bývalých Žižkových kasární pribudlo nové
parkovisko, parkovné bude lacnejšie
Občania môžu od októbra využívať nové parkovisko, ktoré bolo
vybudované na ploche bývalých Žižkových kasární. Ide o náhradu provizórneho parkoviska za Kultúrnym domom (KD)
Družba, ktoré malo slúžiť na preklenutie obdobia výstavby
obchodného centra Europa, kde malo vzniknúť podzemné parkovisko. Keďže tento projekt zlyhal, mesto bolo nútené hľadať
alternatívy.
Náhradný pozemok našlo mesto na ploche po zbúraných kasárňach na Vojenskej ulici. Keďže ide o súkromný pozemok,
parkovisko vybudoval vlastník pozemku, od ktorého si mesto
plochu parkoviska prenajme. Nájomná zmluva je uzavretá na
dobu päť rokov s cenou 13,30 eur za meter štvorcový a rok. Celková plocha je 2210 metrov štvorcových. Kolaudácia prebehla
začiatkom septembra, po vydaní súhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu bude vydané kolaudačné rozhodnutie.

Následným odovzdaním parkoviska do užívania začne plynúť
nájomná zmluva a parkovisko bude sprístupnené.
Kapacita parkoviska bude 94 parkovacích miest, z toho štyri miesta budú pre imobilných. Parkovanie tu bude spoplatnené sumou
0,50 eur za hodinu parkovania, parkovací automat bol osadený
koncom septembra.
Otvorením parkoviska na Vojenskej ulici bude na základe požiadavky dopravného inšpektorátu uzatvorené provizórne parkovisko za KD Družba, keďže bolo zriadené ako dočasné a nespĺňa požiadavky na trvalé státie. Vlastník pozemku spoločnosť M-REAL
Invest Plus ponúkol mestu v apríli 2014 pozemok za KD Družba
na odpredaj, avšak na ďalšiu žiadosť mesta o odkúpenie týchto
parciel doteraz nereagoval.
(am)
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Blíži sa termín podávania žiadostí o dotácie
V zmysle VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta
Levice sa môžu oprávnené subjekty uchá-

dzať o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Levice na rok 2015.
Predpísané tlačivo žiadosti je k dispozícií na web stránke mesta, prípadne na

MsÚ Levice, kancelária prvého kontaktu.
Vyplnenú žiadosť o dotáciu vrátane povinných príloh je potrebné doručiť poštou, alebo osobne do podateľne MsÚ do
31.10.2014.

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku
mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6

- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 14 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 31 m2
- obchodný priestor na I. poschodí o výmere 77 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
- obchodný priestor na prízemí o výmere 26 m2
- obchodný priestor na prízemí o výmere 26 m2

Perecká ul. č. 42

- priestor na poschodí o výmere 8 m2
- priestor na poschodí o výmere 50 m2

Ul. Ľ. Štúra č. 3

- nebytový priestor na II. poschodí o výmere 17,00 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 26,50 m2
- priestory o výmere 84,60 m2
- priestory o výmere 102,50 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
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 59 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 70 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 70 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 144 m2
- nebytový priestor na prízemí o výmere 530 m2

Pri Podlužianke 8

- nebytový priestor na poschodí o výmere 45 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 20 m2

Mestský majer

- garáže o výmere 36 m2

Kasárenská ul. 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.

Pozor na vreckárov !
Blíži sa jeseň a to pre našich Levičanov a ľudí zo širokého okolia
znamená, že sa blíži aj Tradičný Levický jarmok plný atrakcií,
od remeselníckych stánkov až po stánky s občerstvením. V minulosti bol tradičný Levický jarmok oslavou zberu bohatej úrody,
no v posledných rokoch sa stáva aj najúrodnejším obdobím pre
rôznych „iných“ návštevníkov tejto veľkolepej akcie. Títo si neprišli obzrieť už spomínané atrakcie, ale zaujíma ich skôr obsah
vreciek nepozorných návštevníkov, ktorí sa pre nich stávajú tou
najľahšou korisťou.

aby venovali maximálnu pozornosť svojim osobným veciam, ako
sú peňaženky, osobné doklady alebo iné cennosti. Už tradične sa
na jarmoku pohybuje veľký počet návštevníkov a v niektorých
miestach je veľkým problémom „prepchať sa“ k nejakému stánku.
Práve tieto situácie šikovne využívajú rôzni vreckoví špecialisti,
ktorí vám v najväčšej tlačenici dokážu preskúmať obsah kabelky,
či vrecká kabátov. Preto je dôležité mať osobné veci vždy pod dohľadom. V prípade, že dôjde ku krádeži, mestská polícia odporúča
túto skutočnosť nahlásiť na najbližšom oddelení policajného zboru.

Mestská polícia v Leviciach sa preto aj touto cestou obracia na širokú verejnosť, ktorá sa chystá navštíviť tradičný Levický jarmok,

Bc.Adámik Miloš,
referent preventívno-výchovných činností MsP Levice
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Nové pravidlá pre držiteľov psov
Touto cestou oznamujeme širokej verejnosti, že v Starom a Novom mestskom
parku a Hradnom parku v Leviciach pribudli nové informačné tabule, ktoré upravujú spôsob pohybu našich štvornohých
miláčikov v týchto lokalitách.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Levice č. 62 je presne stanovené nasledovné:

§4

Podrobnosti o vodení psa
6. Zakazuje sa:
- vodiť psa bez vôdzky na miesta, kde sa
pohybujú alebo zhlukujú ľudia, okrem
vodiaceho psa a ak ide o psa bez výcviku,
ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo
bezpečnosť ľudí ani bez zabezpečenia
(napr. bez košíka),
- opustenie psa na verejnom priestranstve
bez uviazania,
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho
zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa
priviazaného a opatreného náhubkom).

§5

Vymedzenie miest so zákazom voľného
pohybu psov a vstupu so psom:
1. Psa nemožno nechať voľne sa pohybovať
na verejných priestranstvách, ktoré sú viditeľne za tým účelom označené.
2. Vstup so psom sa zakazuje do priestorov predškolských a školských zariadení,
športovísk, detských pieskovísk a detských
zariadení, cintorínov a do objektov, ktoré
sú za tým účelom viditeľne označené.
Preto sa obraciame na držiteľov psov, aby
rešpektovali tieto informačné tabule, na
ktorých je vyznačený zákaz voľného pohybu psov v lokalitách Starého a Nového
mestského parku a Hradného parku. Za porušenie tohto zákazu vyplývajúceho z VZN
č. 62 môže príslušník mestskej polície uložiť blokovú pokutu až do výšky 30,- eur.
Mestská polícia v Leviciach

Nákupno - zábavné centrum Európa
Vážení občania, už je viac-menej isté, že projekt výstavby Nákupno-zábavného centra Europa sa neuskutoční. V našich Novinkách sme vás niekoľkokrát informovali o priebežnej situácii
s týmto investičným zámerom, tentokrát vám predkladám kompletné informácie o tomto projekte od začiatku až do dnešného
dňa.
V marci 2009 bol mestským zastupiteľstvom (ďalej MsZ) schválený podmienený odpredaj nehnuteľností Domu kultúry Družba (ďalej DK Družba) a prislúchajúceho pozemku pre spoločnosť VAV invest, s.r.o., s tým,
že za objekt uhradia cenu 2 146 125,5 € a za pozemok 100 €/m2 tak, že
na stavbu bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a k prevodu
dôjde až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a pozemok bude odpredaný až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia a po odstránení prípadných kolaudačných závad. Okrem
toho bola schválená aj spätná kúpa nebytového priestoru – multifunkčnej
sály s prislúchajúcim zázemím a prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu určenú po predložení realizačného projektu s konečným rozpočtom, maximálne však za cenu, za ktorú
bude odpredaný objekt DK Družba.
Vo februári 2010 bolo pôvodné uznesenie zmenené tak, že kúpna cena
bola upravená v zmysle Znaleckého posudku vypracovaného Žilinskou
univerzitou v Žiline, ktorým bola cena za stavbu – DK Družba stanovená
na sumu 1 198 442 € a cena za pozemok 100 €/m2 pozemku s tým, že
na stavbu bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a k prevodu
dôjde až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a pozemok
bude odpredaný až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhod-

nutia. Týmto uznesením bol zmenený aj vzťah k nebytovému priestoru,
ktorý má byť v obchodnom centre (ďalej OC) vybudovaný. Kúpa nebytového priestoru bola zmenená na dlhodobý nájom nebytového priestoru
mestom - multifunkčnej sály s kapacitou cca 400 miest na sedenie typu
kinosála a divadelná sála s prislúchajúcim zázemím na usporadúvanie divadelných predstavení a kino predstavení o výmere cca 700 m2 na dobu
15 rokov za cenu nájmu 6 EUR/m2/rok s prednostným právom opcie na
ďalších 15 rokov po skončení nájmu, maximálne však za cenu, za ktorú
bude odpredaný objekt DK Družba. Nájom začne plynúť a prvé nájomné
bude splatné po odovzdaní objektu do užívania.
V apríli 2010 bolo mestským zastupiteľstvom schválené znenie Zmluvy
o budúcich zmluvách a následne bola táto zmluva dňa 13.05.2010 podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v schválenej podobe platí
dodnes.
Dňa 23.05.2012 bola Mestskému úradu v Leviciach (ďalej MsÚ) doručená
žiadosť spoločnosti VAV invest, s.r.o., o zmenu uznesenia MsZ z februára
2010. Spoločnosť VAV invest s.r.o. previedla v zmysle Zmluvy o budúcich
zmluvách práva a povinnosti z tejto zmluvy na spoločnosť EUROPA SC
LV, a.s., a preto žiadala, aby aj kupujúcim predmetných nehnuteľností bola
spoločnosť EUROPA SC LV a.s. Je to aj požiadavka financujúcej banky,
ktorá zároveň požaduje stavby spolu s pozemkom, pretože nemôže financovať výstavbu stavby, ktorá je na cudzom pozemku, ku ktorému banka
nemôže zriadiť záložné právo. Táto zmena bola Mestským zastupiteľstvom
v Leviciach schválená, ale zároveň bolo schválené pre mesto Levice predkupné právo na pozemok v trvaní päť rokov. Na zasadnutí MsZ v auguste
2012 bolo odporučené primátorovi mesta Levice rokovať so spoločnosťou
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EUROPA SC LV, a.s. o možných zmenách v Zmluve o budúcich zmluvách
a o zmene ustanovení v návrhu Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Na základe týchto uznesení primátor mesta zvolal rokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.09.2012 za prítomnosti poslancov MsZ, zamestnancov
mesta Levice, zástupcu spoločnosti EUROPA SC LV, a.s., a primátora mesta. Na rokovaní odznela aj požiadavka zástupcu spoločnosti EUROPA SC
LV, a.s., o zrušenie predkupného práva v prospech mesta Levice.
Na základe tohto rokovania sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie MsZ
dňa 20.09. 2012 , kde bola schválená zmena doteraz prijatých uznesení
tak, že bolo zo znenia kúpnej zmluvy na pozemok vypustené predkupné
právo v prospech mesta a boli schválené znenia kúpnych zmlúv o prevode vlastníckeho práva ku stavbe aj k pozemku. Znenie návrhu Zmluvy
o nájme nebytových priestorov nebolo schválené s tým, že spoločnosti
EUROPA SC LV, a.s., majú byť zaslané pripomienky poslancov MsZ a po
ich zapracovaní má byť návrh zmluvy opätovne predložený na rokovanie
MsZ. Pripomienky poslancov MsZ k návrhu Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré boli mestu doručené, boli zapracované do návrhu

zmluvy a dňa 26.09.2012 boli zaslané Ing. Petrovi Valachovi, konateľovi
spoločnosti, ako aj právnemu zástupcovi spoločnosti JUDr. Ing. Milošovi
Novákovi. K zaslaným pripomienkam zatiaľ stanovisko doručené nebolo.
Dňa 21.12.2012 sa uskutočnilo rokovanie za prítomnosti Ing. Petra Valacha, primátora mesta a prednostu MsÚ v Leviciach. Na
tomto rokovaní zástupca spoločnosti EUROPA SC LV, a.s. ubezpečil zástupcov mesta Levice, že v projekte pokračuje a koncom mesiaca január 2013 má byť schválená konečná suma úveru od banky.
E-mailom zo dňa 08.02.2013 spoločnosť VAV invest s.r.o., zaslala návrh
Dodatku č. 1 k Zmluvám o budúcich zmluvách. Podľa predloženého návrhu Dodatku č. 1 navrhovali zmenu zmluvnej strany z VAV invest, s.r.o.,
na spoločnosť EUROPA SC LV, a.s., čo už MsZ v Leviciach schválilo, ale
zároveň požadovali vypustiť ustanovenia, ktorými sa VAV invest, s.r.o., zaväzuje vybudovať pre mesto multifunkčnú sálu a zároveň vypustiť ustano-

5. strana

venia o budúcej nájomnej zmluve na prenájom uvedenej sály. Tento návrh
mal byť predmetom rokovania MsZ v Leviciach v mesiaci apríl 2013. Pred
jeho rokovaním však spoločnosť požiadala o jeho stiahnutie .z rokovania.
Dňa 23.05.2013 sa uskutočnilo rokovanie za prítomnosti Ing. Petra Valacha, primátora mesta a prednostu MsÚ v Leviciach. Na tomto rokovaní
Ing. Valach oznámil, že zatiaľ nemá dostatok finančných prostriedkov, aby
mohol preukázať financovanie projektu, ale stále rokuje a bankami, ale aj
potenciálnymi spoluinvestormi, aby projekt mohol uskutočniť.
Dňa 06.02.2014 sa uskutočnilo rokovanie s p. Valachom, na ktorom informoval, že požiada o predĺženie búracieho povolenia a zároveň, ak by
mesto vyhovelo jeho požiadavke, požiada aj o predĺženie stavebného povolenia. Rokuje so zahraničnými bankami o financovaní projektu. Predĺženie búracieho a stavebného povolenia žiada do konca roku 2014. V prípade, že by finančné prostriedky získal, v projekte by pokračoval podľa
pôvodnej zmluvy. Na rokovaní MsZ v Leviciach dňa 20.02.2014 vedúca
majetkového oddelenia MsÚ nesprávne informovala, že zmluva zanik-

la dňa 31.12.2013. Zmluva nezanikla, ale podľa čl. VII., bodu 7.7. ak do
31.12.2013 nedôjde ku splneniu podmienok, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo odstúpiť od tejto zmluvy. To znamená, že mestu Levice
dňa 01.01.2014 vzniklo právo od uvedenej zmluvy odstúpiť. Na základe
tejto skutočnosti primátor mesta Levice zvolal komisiu a prizval aj zástupcu investora Ing. Valacha na rokovanie dňa 07.03.2014. Ing Valach sa však
z rokovania ospravedlnil a následne predložil žiadosť o predĺženie stavebného povolenia. Predĺžiť stavebné povolenie žiada do 31.12.2014. Na deň
26.03.2014 zvolal primátor mesta mimoriadne zasadnutie MsZ s hlavným
bodom programu: Správa o aktuálnom stave projektu: „Nákupno – zábavné centrum EUROPA SHOPPING CENTER LEVICE“. Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prijalo uznesenie, ktorým odporúča primátorovi mesta
odstúpiť od Zmluvy o budúcich zmluvách zo dňa 13.05.2010.
Spoločnosť EUROPA SC LV,a.s., Banská Bystrica listom zo dňa 26.03.2014,
doručeného MsÚ v Leviciach dňa 31.03.2014 oznámila začatie stavby:
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2)
Čo sa týka vybudovania rodinných domov alebo radových rodinných domov dovoľujeme si Vás upozorniť na platný územný plán, kde toto územie je funkčne určené pre plochy zmiešanej centrálnej zástavby, pričom územno-technické regulatívy, ako výšková hladina zástavby je 3+P, to znamená tri
nadzemné podlažia + podkrovie so 70% zastavanosťou územia. Takéto územie
slúži prevažne pre umiestnenie obchodných, hospodárskych, správnych a kultúrnych zariadení alebo ich kombinácií s obytnou funkciou. V takomto území
je prípustné umiestňovať obchodné, administratívne a správne budovy, zariadenia pre maloobchod, verejné stravovanie a ubytovanie, kultúrne a sociálne
zariadenia, zábavné strediská, byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení. Výnimočne sú prípustné byty vyššej kategórie alebo špecifického charakteru, menšie zdravotnícke a športové zariadenia. Predložením jednoduchej
štúdie je možné s mestom rokovať o zmene ÚP v tejto lokalite..

Europa Shopping Center Levice. Predmetom odovzdania staveniska bol
objekt SO 02 – Technologický objekt. V zmysle stavebného zákona bolo
vykonané oplotenie a označenie stavby.

3)
Vzhľadom na to, že i náš ušlý príjem bez vyvolaných investícií prevyšuje Vami požadovanú sumu, mesto Levice navrhuje ukončenie
zmluvy bez finančného vyrovnania.
Termín rokovania ponechávame na Vašom návrhu.“

Primátor mesta Levice listom zo dňa 31.03.2014 požiadal zástupcu spoločnosti VAV invest, s.r.o., o stretnutie za účelom ukončenia predmetnej
zmluvy. Spoločnosť list prevzala dňa 04.04.2014 a dňa 09.04.2014 bolo
telefonicky s konateľom spoločnosti dohodnuté stretnutie na 15.04.2014.
Správa z tohto stretnutia bola prečítaná zástupkyňou primátora na rokovaní MsZ dňa 24.04.2014.
Zástupca spoločnosti VAV invest, s.r.o., e-mailom zo dňa 27.05.2014 požiadal primátora mesta o stretnutie a navrhol ukončiť zmluvu dohodou.
Oznámil, že rokuje s levickou firmou o odpredaji časti pozemku aj s dočasným parkoviskom. Na ostatných pozemkoch navrhuje vybudovať prepojovaciu komunikáciu, čím by vznikli samostatné stavebné pozemky pre
vybudovanie rodinných domov alebo radových rodinných domov. Zároveň požaduje uhradiť časť vyvolaných investícií vo výške cca 150 000 €. Na
e-mail mesto Levice reagovalo listom zo dňa 09.06.2014 takto:
„ Dňa 28.05.2014 nám bol doručený e-mail, z ktorého usudzujeme, že rokujete o odpredaji časti pozemku za DK Družba a teda zároveň navrhujete
ukončenie zmluvy dohodou.
Mesto Levice má taktiež snahu ukončiť Zmluvu o budúcich zmluvách
a preto tento Váš návrh víta.

Na tento list mesto Levice nedostalo žiadnu odpoveď a preto primátor
mesta listom zo dňa 13.08.2014 zaslal spoločnosti VAV invest, s.r.o., návrh „Dohody o ukončení Zmluvy o budúcich zmluvách a mimosúdnom
vyrovnaní“ a na základe uznesenia MsZ zo dňa 26.06.2014 mesto Levice
listom zo dňa 13.08.2014 požiadalo vlastníka pozemkov za KD Družba,
spoločnosť M – Real Invest Plus, s.r.o., o odkúpenie častí pozemkov v k.ú.
Levice parc. KNC č. 5708/1 a 5708/8 vo výmere cca 4650 m2.
Keďže žiaľ budova DK Družba medzitým schátrala do takého stavu, že už
nie je možné ju bezpečne užívať, bude potrebná jej rekonštrukcia. Zdôrazňujem, že budova Družby s priľahlým pozemkom zostala vo vlastníctve mesta. V súčasnosti mesto pracuje na ukončení vyššie uvádzaného
zmluvného vzťahu a zároveň vypísalo súťaž návrhov na rekonštrukciu
objektu domu kultúry, pričom v súťaži boli zadané podmienky, ktoré zabezpečujú pôvodný účel využitia. Návrhy budú predložené do 30.9.2014.
Následne by mesto rekonštruovalo budovu z vlastných zdrojov, samozrejme v prípade možnosti využije aj eurofondy resp. súkromné zdroje.
Možná realizácia a ukončenie rekonštrukcie by bola pravdepodobná
v r.2016-2017. Samozrejme s týmto zámerom sa musí stotožniť nové
vedenie mesta i mestské zastupiteľstvo po tohtoročných komunálnych
voľbách.

1)
Po ukončení zmluvy by bolo možné odpredať pozemok s dočasným parkoviskom a postupnou zmenou ÚP zmeniť na garážový parkovací dom so zeleňou.

Štefan Mišák
primátor mesta Levice

MESTO LEVICE
vyhlasuje

VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 2/2014
na prenájom stanovíšť pre taxislužby na MK Mlynská ulica v Leviciach v počte 7 miest.

Minimálna vyvolávacia cena prenájmu za 1 stanovište na rok je 850,- EUR, pričom uchádzač môže mať prenajaté len jedno stanovište.
Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie 3 rokov. Písomný súťažný návrh je potrebné odovzdať v slovenskom jazyku v zalepenej
obálke s označením „VS 2/2014“ osobne alebo poštou najneskôr do 28.10.2014 do 11:00 hod. na adresu Mestského úradu. Termín
otvárania súťažných návrhov je 29.10.2014 o 10:00 hod. na MsÚ v Leviciach. Podmienky verejnej súťaže budú poskytnuté na MsÚ
v Leviciach, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov 1.
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Zdravý životný štýl a cvičenie vlastným telom
má svojich fanúšikov aj u nás!
Mesto Levice, Park M. R. Štefánika a Námestie hrdinov žilo v letných mesiacoch pohybom a zdravým životným štýlom. O zábavu
a propagáciu správnej životosprávy sa postarali členovia občianskeho združenia Jungle Gym Levice a členovia klubov Zoo Crew
a BM Generation, ktorí prostredníctvom prvého vydania festivalu pohybovej kultúry – MOVEMENT ukázali verejnosti, že sa dá
žiť zdravo a starať sa o seba a o svoje zdravie aktívnou formou.
V rámci podujatia sa kládol dôraz hlavne na názorné ukážky ako tráviť svoj voľný čas a boli pripravené rôzne tanečné, športové a umelecké aktivity pre všetky vekové kategórie. Nechýbali ani ukážky extrémnych kúskov či už na bicykloch, skateboardoch alebo hrazdách.
Počas podujatí sa viedla aktívna kampaň na vytvorenie nového steet
workout-ového ihriska, kde sa dá cvičiť s vlastnou váhou tela a tak
rozvíjať celé svalstvo. Vďaka iniciatíve občianskeho združenia Jungle Gym Levice a podpore mesta Levice sa snaha vyplatila a dňa
21. septembra 2014 boli brány ihriska v areáli Základnej školy, Saratovská 85 Levice slávnostne otvorené. Už teraz v ňom stoja prvé
cvičebné konštrukcie, ktoré si na vlastnej koži môžu vyskúšať levickí
a okolití „workouteri“ a na hrazdách a bradlách môžu stvárať naozaj obdivuhodné a krkolomné kúsky. Mestský parlament mládeže v Leviciach, ktorý počas konania podujatí podal organizátorom
pomocnú ruku, obohatil nový športový areál o príjemné posedenie
a informačnú tabuľu o všetkých dôležitých informáciách o projekte

Levická desiatka 2014
ING. IGOR VARGA,
KOMISIA MsZ ŠPORTU A MESTO LEVICE
pozývajú všetkých priaznivcov behu
dňa 26. októbra 2014

NA 8. ROČNÍK
BEHU ULIČKAMI MESTA

LEVICKÁ DESIATKA
Registrácia: deti od 12,30 h do 13,00 h,
dospelí do 13,30 h na Mestskom úrade Levice.

Štart o 14,00 hod pred mestským úradom.
Bližšie informácie:
tel.číslo 6350 248, 0902 918 648,
e-mail: havettova@levice.sk

Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

(foto: Jungle Gym Levice)

a poslaní street workout-ového ihriska. Nové ihrisko slúži pre všetkých, ktorí chcú aktívne tráviť svoj voľný čas v prírodnom prostredí.
Veríme, že i v budúcnosti budú skupiny mladých ľudí v meste Levice spolu participovať na jednotlivých projektoch podobného charakteru a vytvoria tak miesta, ktoré budú motivovať čoraz viac mladých ľudí k presadzovaniu zdravšieho životného štýlu a spájať ich.
Mestský parlament mládeže v Leviciach

rôzne
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Kino JUNIOR premieta od septembra aj v 3D
Levičania už nemusia chodiť na 3D flimy ďaleko. Od septembra
premieta v tomto formáte aj kino Junior. Premietanie v 3D formáte spustili rozprávkou pre deti o Ninja korytnačkách.
Montážou komponentov pre rozšírenie digitálnej projekcie o 3D
systém Dolby Mestské kultúrne stredisko v Leviciach zabezpečilo
dokončenie digitalizácie kina Junior. Celá digitalizácia bola hradená z rozpočtu mesta. V ponuke boli dve možnosti 3D systémov – Dolby 3Dpasívny s bielym plátnom a Xpand 3D pasívny so
strieborným plátnom. Druhá možnosť by si vyžadovala náklady
vo výške 4900 eur bez DPH na výmenu plátna. Taktiež by bolo
nutné zakúpiť jednorazové okuliare, čo by zvyšovalo cenu lístkov.
Pri zvolenom Dolby 3D systéme zostáva pôvodné plátno, ktoré
bolo namontované v r.2013 pri 2D technológii. Plátno zabezpečuje dobrý pozorovací uhol a vysokú kvalitu obrazu. Okrem zariadenia získalo mestské kultúrne stredisko s technológiou aj tristo
kusov okuliarov na sledovanie filmov. Po predstavení návštevníci
okuliare vrátia a vyčistia sa v umývačke na okuliare. Ich životnosť
je tri a viac rokov. Ponuka filmov v 3D závisí od ponuky distri-

bučných spoločností a výroby nových filmov. Minimálne však 2x
v týždni si návštevníci môžu v kine Junior pozrieť film v tomto
formáte, sú to hlavne filmové rozprávky pre deti . Návštevnosť na
prvom predstavení bola 160 divákov a ďalšie doterajšie predstavenia mali priemerne 60 divákov na predstavenie.
Od prvého spustenia 3D neubehlo veľa času , diváci , ktorí navštívili filmové predstavenia, boli podľa vyjadrenia Berty Jasečkovej,
riaditeľky MsKS, spokojní. Samozrejme vždy sa nájde niečo, čo sa
dá vylepšovať. „Všeobecným kritikom kina chýbajú pohodlnejšie
sedadlá“, uviedla p. Jasečková .
„Nie všetko sa dá na jedenkrát vymeniť a renovovať. Všetko má
svoju postupnosť , dokončili sme digitalizáciu a ďalší zámer je
upraviť podhľad v kinosále, nakoľko neónové svetlá zatekajú a neboli upravované od počiatku odovzdania budovy do prevádzky a
samozrejme prioritou budú aj pohodlnejšie sedadlá“, dodala.
(am)

Levice žili folklórom
Medzinárodný folklórny festival, ktorého
už 7. ročník organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, roztancoval
Levice aj okolité mestá a obce Tlmače, Želiezovce, Mýtne Ludany, Farnú a Jur nad
Hronom. Bol zároveň prehliadkou ľudových krojov a hudby rôznych krajín Maďarska, Poľska, Čiech či Macedónska. Domáce
súbory reprezentovali súbory Vatra, Juni-

lev, Praslica, Kincső, Nádas, detské súbory Plamienok, Tekovanček a Radostník či
Campana Batucada. Súčasťou programu
v Leviciach je každoročne aj prijatie účastníkov festivalu primátorom mesta, ktorý
vyslovil poďakovanie a veľkú úctu všetkým,
ktorí sa venujú folklóru a udržiavaniu tradícií. Krojovaný sprievod mestom, ktorý
mal nasledovať po návšteve mestského

úradu, žiaľ zmarilo zlé počasie a folkloristi sa presunuli rovno do športovej haly,
kde až do večera pokračoval Galaprogram
vystúpeniami jednotlivých súborov. Festival, ktorý trval od 11. do 14. septembra,
vyvrcholil slávnostnými svätými omšami v
Mýtnych Ludanoch a v Jure nad Hronom.
(am)

POVESTI O LEVICIACH...
KÁVA NIE JE HRACH, ANI FAZUĽA!
V ŠTYRIDSIATOM DEVIATOM TO BOLO, KEĎ SI RAKÚSKY
CISÁR nevedel poradiť s košútom a keď ruské vojská prišli do Levíc maďarských revolucionárov vyháňať.
Soldati si šiatre na rínku postavili, kone na sedliackej ďateline popásli a samý hlavný generál k levickému richtárovi na ,, kvartiel“
prišiel. Vyplašená richtárka sa okolo neho mala, všakovô mu núkala, jesť mu dávala, ale on ju len o jedno pekne poprosil: Aby mu
uvarila zrnkovú kávu, ktorú si bol sebou priniesol.
Pani richtárka sa vďačne dala do varenia. Generál si richtárom vo
foteloch sedeli, papirosy fajčili i uhorský dohán - ,, krepkuju machorku“ okoštovali, o politike a o koňoch sa zhovárali. A richtárka
so slúžkami do pece prikladala a z Ruska donesenú kávu varila.
Lež chyba premárna! Varila ju pol hodiny, varila ju hodinu, vodu
chlipkala, zrnko prehryznúť probovala, ale nevládala, ak si len

zuby povyvaľovať nechcela. Nakoniec sa osmelila a s ponosou sa
na generála obrátila:
,, Nehnevajú sa , vaše blahorodie, ale tá káva nie a nie zmäknúť...“
Generál sa podľa francúzskej muštry uklonil, pani richtárke ručičku pobozkal a na adjutanta zakýval. Kávu na riečicu vysypať a nad
horúcou pieckou troška pomykať kázal. Potom si pýtal mažiar. Pucák tĺkom kávu potĺkol, generál si nasypal prášku do hrnčeka a zalial horúcou vodou. Nato si hodil do úst kúsok včelieho medového
plásta a cezeň začal sŕkať kávu. A richtárku poučil:
,,Kofe – eto ne gorošek, ni fasoľ!“
Aj richtárova família okoštovala, ako chutí zrnková káva, čo je
to za zázrak. A richtárka celá červená od hanby si ruky šúchala
o zásteru. Ale nemusela sa hanbiť, lebo od tureckých čias nebolo
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v Leviciach zvykom zrnkovú kávu popíjať. Za Turkov, vtedy hej,
vtedy sa na zámku popilo kávy! A odvtedy už skoro dvesto rokov
cez kalendár prešlo! Levičania sa bez kávy zaobišli, len nech vína
mali! Ktože by sa po toľkom čase na turecké fortiele pamätal?
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Turci teda prvý raz a Rusi druhý raz, ale už natrvalo, naučili Levičanov kávu variť.
Melicher, Jozef: Tekovské povesti. Bratislava, Tatran 1989, s. 50 - 51

16. OKTÓBER 2014
NÁRODNÝ DEŇ PODPORY
EKONOMIKY SLOVENSKA „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“
Jesenná kampaň projektu Kvalita z našich regiónov sa bude niesť v znamení
nielen podpory kúpy slovenských tovarov
a produktov, ale aj vo využívaní a užívaní si slovenských služieb. 16. október ako
Svetový deň potravín bol vybratý, aby sa
stal Národným dňom podpory ekonomiky
Slovenska!

poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska!

Každý, kto si 16. októbra bude objednávať
slovenské nápoje a jedlá, pripravené zo slovenských surovín v reštauráciách, bistrách,
baroch, každý, kto bude viac ako inokedy
nakupovať v obchodoch slovenské výrobky
a tovary, bude takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporovať našich

Prevádzky zapojené do tejto aktivity pre
lepšiu orientáciu spotrebiteľov budú označené nálepkou „U nás ponúkame slovenské“.

Cieľom prvého ročníka je presvedčiť nás
všetkých o dôležitosti aktívneho prístupu
k spotrebe slovenských výrobkov a produktov a využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.

Štartovací ročník podporili svojim partnerstvom mnohé obce a mestá Slovenska,

medzi nimi aj mesto Levice, ktoré oboznamujú svojich občanov o tomto dni. Na projekte sa môžu zúčastniť aj školáci, ktorí sa
môžu zapojiť do súťaže „Pýtajme si slovenské“. Stačí ak nahrajú vo svojej triede krátke kreatívne video a zavesia ho na www.
pytajmesislovenske.sk .
Snažením Občianskeho združenia Kvalita
z našich regiónov je nachádzať stále viac
nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti a kvality nášho života v nej.
www.kvalitaznasichregionov.sk
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„Levické paneláky“ obnovené z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania
V súčasnom období sa v našom meste ukončuje obnova panelových bytových domov, ktorá bola financovaná z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. O podporu z fondu požiadal správca
bytových domov Okresné stavebné bytové družstvo Levice, začiatkom minulého roku. Finančné prostriedky vo forme úveru s 0 %
alebo 1% úrokom boli k dispozícii na účtoch jednotlivých bytových domov už v mesiacoch jún až august. Zhotovitelia, väčšinou
miestne stavebné firmy, ktorých si vlastníci bytov a NP vybrali,
tak mohli začať realizovať stavebné práce ešte počas minulého
leta a jesene.

Ako sa podarilo obnoviť bytové domy v Leviciach financované
prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytnutého v roku 2013 môžete posúdiť.
Obnovené bytové domy nielen krášlia mesto, ale prvoradým cieľom ich obnovy, je zníženie energetickej náročnosti a tým aj dosahovanie úspor v spotrebe tepla. Čas preverí a ukáže, či úspory
budú vyššie, ako boli náklady na ich dosiahnutie.
Informácie o možnostiach získania podpory zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na obnovu bytového domu pre vlastníkov bytov,
správcov a spoločenstvá Vám radi poskytneme na Mestskom úrade v Leviciach.

Obnovený bytový dom na ul.Z.Nejedlého 32,34,36 - 69 bytov

Obnovený bytový dom na ul. Saratovská 45, 47 - 32 bytov

Obnovený bytový dom na ul. Južná 13, 15 - 32 bytov

Obnovený bytový dom na ul. Dopravná 48, 50, 52, 54 - 36 bytov

Obnovený bytový dom na ul. Tekovská 8, 10 - 22 bytov

Obnovený bytový dom na ul. Saratovská 23, 25 - 46 bytov
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Historická pamiatka - Trojičný stĺp
v pôvodnej kráse
V pondelok 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa konala v susedstve hradného areálu v Leviciach slávnosť požehnania obnoveného „trojičného
stĺpu“. Po slávnostnej sv. omši vo farskom
kostole prešli veriaci s celebrantom Mons.
Jánom Repiským a dekanom farnosti Levice - mesto Mons. Jánom Bednárom na niekdajšie Trojičné námestie. Od roku 1777
tam stojí kamenný stĺp s bohatou sochárskou výzdobou, ktorý dal postaviť Ján Huszár, významný občan Levíc. V priebehu 13
mesiacov sa podarilo OZ Patrimonium
servandi s Božou pomocou a s podporou mnohých zabezpečiť obnovu zdevastovanej historickej sakrálnej pamiatky.
Početnému obecenstvu milej a dôstojnej
slávnosti sa postupne prihovorili Mons.
J. Bednár, historik PhDr. Ladislav Vincze,
primátor mesta Ing. Š. Mišák, za OZ Patrimonium servandi predsedníčka Ing. M. Gajdošová i PhDr. K. Holbová, tiež duchovný
reformovanej cirkvi Mgr. Kassai Gyula. Trojičný stĺp požehnal Mons. J. Repiský, ktorý
v roku 1958 ako novokňaz slúžil na tomto
mieste svoju prvú svätú omšu. Po slávnosti si
tu účastníci pozreli aj informačnú výstavku,
dokumentujúcu osud levického trojičného

stĺpu a prispeli do kasičky. Odmenou za
akýkoľvek dobrovoľný príspevok na dofinancovanie obnovy „trojičného stĺpu“ bola
nová pohľadnica s jeho vyobrazením, ktorú si odniesli domov na pamiatky mnohí z
prítomných. O „trojičnom stĺpe“ vydalo OZ
Patrimonium servandi sériu 4 farebných po-

hľadníc. Možno si ich kúpiť v Levickej informačnej agentúre, v predajni Sv. Vojtech alebo
v predajni KRUH. Takouto formou možno
prispieť na dofinancovanie už obnovenej významnej pamiatky Levíc.
PhDr. Katarína Holbová, podpredsedníčka OZ
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