NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 6, ročník XII., december 2014, nepredajné

VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014
Dňa 15. novembra 2014 sa konali Voľby do obecných a mestských
zastupiteľstiev a tiež voľby starostov a primátorov miest a obcí. Na
území mesta Levice boli volebné miestnosti otvorené v čase od 7:00
do 20:00 hod. v 43 volebných okrskoch. Občania tak mohli opäť rozhodnúť o tom, kto bude počas najbližších štyroch rokov spravovať
naše mesto.
Primátorom mesta Levice sa stal Ing. Štefan Mišák a občania zverili svoju dôveru do rúk 24 poslancom Mestského zastupiteľstva
v Leviciach. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského
zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v poradí podľa počtu
získaných hlasov:

1. VOLEBNÝ OBVOD
Por. číslo / Meno a priezvisko kandidáta / Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
/ Počet platných hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RNDr. Ján Krtík
MUDr. Gabriel Földi
Mgr. Petra Števková
Ladislav Lutovský
Csaba Tolnai
Ing. Roman Karaffa, PhD.
Mgr. Mária Kuriačková
Mgr. Ervín Szalma
PaedDr. Štefan Kalocsay
MUDr. Gabriel Mančík
MUDr. Juraj Braun
PaedDr. Igor Éder

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Strana mladých ľudí
nezávislý kandidát
SMK – MKP, MOST – HÍD
SIEŤ
nezávislá kandidátka
SIEŤ
nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia
KDH, SaS, SDKÚ-DS
SIEŤ

1 634
1 306
1 281
1 173
1 076
996
977
930
904
873
840
730

PREČÍTAJTE SI:
. . . . . . . . . . . .2
Oznam pre parkujúcu verejnosť. . . . . . . . . . . . . 4
Novinky v daniach a poplatkoch. . . . . . . . . . . . 6-7
Vyhodnotenie fotografickej súťaže . . . . . . . . . . . 8
Ako ušetriť v „panelákoch“? . . . . . . . . . . . . . . . 9
Coca-Cola vianočný kamión . . . . . . . . . . . . .11
Kam za kultúrou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mesto udelilo významné ocenenia

2. VOLEBNÝ OBVOD
Por. číslo / Meno a priezvisko kandidáta / Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát
/ Počet platných hlasov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JUDr. Rastislav Kasan
PhDr . Roman Salinka
MUDr. Marek Földesi
Ing. Alexander Bačík
Mgr. Beáta Vrábelová
Bc. Miloš Zaujec
Mgr. Ján Koštrna
JUDr. Ján Janáč
Mgr. Martina Gašparová
MUDr. Alena Frtúsová, MPH
Ing. Ivan Murín
Mgr. Peter Benček

nezávislý kandidát
1 308
nezávislý kandidát
943
nezávislý kandidát
918
SMER - sociálna demokracia 834
SMER - sociálna demokracia 827
KDH, SaS, SDKÚ-DS
754
nezávislý kandidát
752
SMER - sociálna demokracia
719
SMER - sociálna demokracia 639
SMER - sociálna demokracia 635
KDH, SaS, SDKÚ-DS
597
nezávislý kandidát
591
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MESTO LEVICE UDELILO PRESTÍŽNE OCENENIA!
V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa dňa 6. novembra 2014 uskutočnilo.
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti udelenia Ceny mesta
za rok 2014. Po oficiálnom otvorení zasadnutia primátorom mesta Levice Štefanom
Mišákom nasledovali slová úcty a vďaky tohtoročným laureátom v úvodnom príhovore. „Sú to ľudia, ktorí svojou každodennou celoživotnou poctivou prácou, výnimočnými vlastnosťami alebo výkonom prispeli alebo stále prispievajú k tomu, že aj naše
mesto je niečím výnimočné“, povedal primátor.

esejí aj zbierkou pre deti. Bol veľmi známy aj ako autor a diskutér desiatich rokov
Radvanského veršobrania.
Cena mesta Levice bola udelená
Ing. arch. Jozefovi Frtúsovi. Je autorom
architektonického riešenia rekonštrukcie levickej Kalvárie, kde bolo potrebné
zrekonštruovať a prestrešiť torzo starého
kostola, navrhnúť a zrealizovať kaplnky
krížovej cesty a tiež upraviť telekomunikačnú vežu na vyhliadkovú vežu. Okrem
tohto projektu sa Ing. arch. Frtús podlial
na ďalších vyše 100 projektoch v rôznych
mestách Slovenska. Venoval sa aj architektonickému riešeniu sakrálnych stavieb,
z ktorých je potrebné spomenúť úspešnú
rekonštrukciu tvrdošínskeho cintorína
s ranogotickým dreveným kostolíkom
a výnimočné architektonické riešenie banskobystrickej kalvárie.
Cenu primátora mesta Levice získali nasledovní laureáti:

Cena mesta, Cena primátora a Čestné
občianstvo sú tri verejné ocenenia mesta, ktoré sú udeľované osobám, ktoré sa
obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, o šírenie jeho dobrého mena, ďalej sa udeľuje za vynikajúce
tvorivé výkony a významné výsledky či
inú záslužnú činnosť v prospech mesta
alebo jeho obyvateľov. Ich udeľovanie je
vymedzené Štatútom mesta a upravené
Zásadami o udeľovaní ocenení mesta. Od
r. 2001 bola Cena mesta udelená ôsmym
laureátom, Čestné občianstvo získali traja laureáti a Cenou primátora mesta bolo
ocenených 25 osôb a kolektívov.
Do 30. mája 2014 mohli fyzické a právnické osoby, politické strany a hnutia a občianske združenia so sídlom v meste Levice predkladať návrhy na udelenie Ceny
mesta Levice, Ceny primátora mesta Levice a Čestného občianstva mesta Levice.
Všetky návrhy, ktoré boli v stanovenom
termíne podané boli prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva a následne
na rokovaní mestskej rady. Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
boli predložené návrhy na udelenie ocenení mesta Levice poslancami schválené.

Čestné občianstvo mesta Levice získali:
MUDr. Ladislav Huljak je odborník v oblasti hematológie ocenený viacerými štátnymi vyznamenaniami. Je zakladateľom
hematologicko-transfúzneho oddelenia
v Leviciach v r.1953.
Pán Daniel Šovc, publicista, básnik a spisovateľ pôsobil ako evanjelický farár. Je
autorom niekoľkých básnických zbierok,

p. Štefan Kollár, p. Ján Kollár - súrodenci
a zároveň jednovaječné dvojčatá už 40 rokov pravidelne darujú krv, prvýkrát v roku
1974 a odvtedy aj 4x do roka bez nároku
na odmenu. Obaja sú držiteľmi najvyššieho ocenenia Slovenského červeného
kríža pre darcov krvi – Medaily profesora
MUDr. Jána Kňazovického za stonásobné darovanie krvi, ktorá im bola udelená
v r.2013. V tom istom roku sa stali laureátmi Ľudského činu v kategórii Mimoriadna
pomoc človeku.
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Mgr. Margaréta Nováková pracuje ako
muzeologička, pričom okrem svojej práce
sa dlhé roky angažuje aj v humánnej oblasti. Je koordinátorkou benefičnej aukcie
obrazov Art for help, výťažok z ktorej je
venovaný sociálne odkázaným občanom
z Levíc a okolia.
Pán Csaba Tolnai je duchovný pracovník
Cirkvi bratskej, od mladosti sa zaujímal
o históriu, čo ho priviedlo aj k napísaniu
publikácií napr. Levice na starých pohľadniciach, či Šalom. Je riaditeľom Mládežníckeho centra, kde pomáha mladým ľudom, ktorí pochádzajú z komplikovaného
rodinného prostredia. Angažuje sa v rôznych aktivitách sa zlepšenie kvality života
ľudí, už dlhé roky sa venuje humánnej činnosti v Art for help, kde je koordinátorom
benefičnej aukcie obrazov
Pán Ladislav Bélik sa dlhé roky venoval
basketbalu, ktorý aktívne hral za Levice
až do kategórie dorastencov, 24 rokov sa
venoval trénovaniu basketbalistov, z toho
20 rokov trénoval mládež, 2 roky trénoval aj
mužov a ženy. Počas 17 ročného pôsobenia
Levíc v extralige vynechal len jediný zápas.
Ing. Milan Mókuš, PhD. sa zaslúžil o rozvoj tenisu v Leviciach, od rekonštrukcie
deviatich tenisových dvorcov, rekonštrukcie budovy s prístavbou pre Squash, výstavbou krytej haly s tromi dvorcami ale
aj vytvorením tenisových družstiev mužov
a žien, ktoré niekoľko rokov patrili medzi
najlepšie na Slovensku. Bol organizátorom
celoslovenských turnajov v Leviciach, jeho
zásluhou sa Levice pričlenili k najznámejším veľkoklubom na Slovensku.
Pán Peter Holba je dlhoročný dobrovoľník a ochotný pomocník pri organizovaní
rôznych podujatí v našom meste, nezištne
pomáha pri príprave a realizácii výstav,
plesov, súťaží či divadelných predstavení.
Jeho aktivity sú naozaj mnohostranné je členom Zväzu slovenských filatelistov,
venuje sa esperantu, venoval sa ochotníckemu divadlu, bol členom Slovenského
pohronského javiska, venoval sa turistike,
bol členom odboru turistiky TJ Lokomotíva Levice, bol členom levickej organizácie
akvaristov pri Slovenskom zväze chovateľov, dlhé roky spolupracuje so Slovenským
poľovníckym zväzom pri príprave poľovníckych výstav. Okrem toho spolupracuje
s Tekovským múzeom či už pri príprave
výstav alebo darovaním či zapožičiavaním
exponátov zo svojich zbierok. Aktívne sa

venuje práci s mládežou, založil a viedol
krúžok akvaristiky a teraristiky a turistický oddiel mládeže.
Folklórny súbor „Garam Menti Néptánc
Együttes“ bol založený v roku 1952, pod
menom Garam Menti Néptánc Együttes
pôsobí od roku 1969. Za 62 rokov sa stal
známym a uznávaným folklórnym súborom, pričom absolvoval viac ako 1200 vystúpení doma aj v zahraničí. Mesto reprezentoval na medzinárodných festivaloch
napr. v Čechách, Maďarsku, Rakúsku alebo Rumunsku. Získal množstvo ocenení
za rozvoj národnostnej kultúry. Vedúcim
súboru je pán Július Halász, ktorý v súbore
pôsobí už 52 rokov.
Mgr. Peter Benček je učiteľom na Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach, členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a zároveň dlhoročným
spolupracovníkom Slovenského červeného kríža v Leviciach, v súčasnosti aj podpredsedom Územnej rady Slovenského
červeného kríža v Leviciach a koordinátorom pre bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Sám je niekoľkonásobným darcom krvi,
ktorú daroval už vyše 60-krát, okrem toho
je aj darcom krvných doštičiek. Venuje sa
náborovým aktivitám na získavanie nových darcov, každoročne na deň učiteľov
sa vďaka nemu organizuje na škole Učiteľská kvapka krvi. V roku 2013 získal plaketu MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. za rozvoj
darcovstva krvi.

Ing. Alfréd Török je od roku 1969 členom
Csemadoku, od roku 1992 je predsedom
základnej organizácie Levice a od roku
2004 predsedom oblastného výboru a členom predsedníctva republikovej rady Csemadoku. Už 22 rokov sa podieľa na rozvoji
kultúry v meste Levice, za jeho doterajšiu
záslužnú činnosť na úseku kultúry mu
bola udelená pamätná medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Csemadoku.
Teodor Varga bol v roku 2013 ocenený
ako športová osobnosť mesta Levice, jeho
záľubou bol basketbal, 40 rokov sa venoval
jeho rozhodovaniu. Je známy v basketbalových kruhoch v celej Slovenskej republike aj v zahraničí, na záver kariéry mu
Slovenská basketbalová asociácia udelila
Čestné uznanie a bronzovú píšťalku.
PhDr. Ladislav Vodička prišiel do Levíc
v roku 1947 k výkonu základnej vojenskej
služby, už v roku 1952 založil v Leviciach
jeden z prvých pionierskych domov na Slovensku. Po zriadení Domu Osvety sa stal
jeho riaditeľom, venoval sa rozvoju kultúrno-osvetovej činnosti, organizoval divadelnú ochotnícku činnosť, sám bol úspešným
režisérom ochotníckeho divadla. Natočil
a režíroval film pri príležitosti postavenia
pomníka na Šiklóši. V súčasnosti žije v Zariadení pre seniorov v Santovke, kde stále
pôsobí v oblasti kultúrnej činnosti.
Srdečne blahoželáme!


(am)
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Zmeny v poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice
Na 23. riadnom zasadnutí MsZ dňa 06. 11. 2014 bola schválená
aktualizácia VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice, ktorá je účinná dňom 25. 11. 2014.

Prechodné ustanovenie umožňuje zástupcom registrovaných
športových klubov dospelých uchádzať sa o dotáciu ešte v roku
2014 na rok 2015, nakoľko sa termín na podávanie žiadostí pre
tieto subjekty prechodne posunul do 15. 12. 2014.

Medzi najzávažnejšie zmeny, ktoré boli riešené aktualizáciou patrí
doplnenie § 4 o písmeno g/ oblasť registrovaných športových klubov dospelých. Touto zmenou sa sleduje možnosť mesta podporiť
športové kluby dospelých, ktoré pôsobia a reprezentujú mesto Levice v rôznych ligových súťažiach.

Nové tlačivá Žiadosti o dotáciu, vrátane jej príloh budú po nadobudnutí účinnosti k dispozícii na internetovej stránke mesta
Levice v časti Tlačivá, prípadne v Kancelárii prvého kontaktu na
Mestskom úrade.

Ďalej sa touto aktualizáciou otvorila mestu možnosť finančne
podporiť subjekty, ktoré nebudú zaradené do jednotlivých komisií pri rozdeľovaní finančných prostriedkov. Finančné prostriedky
na obidva tieto účely budú v rozpočte schvaľované samostatne.
Ďalšou zmenou je spôsob vyúčtovania dotácie. Do VZN bola
doplnená príloha č. 3 Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu
mesta Levice podľa VZN mesta Levice č. 73. Subjekty už tak nebudú pri vyúčtovaní vypĺňať tretí stĺpec prílohy č. 2, ale predložia
vyplnenú tabuľku, ktorá je novou prílohou č. 3 k VZN.

V prípade následnej kontroly použitia dotácie hlavným kontrolórom, bude subjekt povinný na vyžiadanie predložiť k nahliadnutiu všetky doklady, ktoré preukážu použitie dotácie.
Do dotácií pridelených od mesta Levice v jednotlivých rokoch
je možné nahliadnuť prostredníctvom elektronického formulára
eGov na stránke mesta Levice, v sekcii Dotácie, http://egov.levice.
sk/default.aspx?NavigationState=820:0:
Ing. Jana Komáromyová
vedúca referátu rozpočtovej a mzdovej agendy MsÚ Levice

OZNAM PRE PARKUJÚCU VEREJNOSŤ!
Dňa 06. novembra 2014 bol na 23. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach schválený Dodatok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území miestnych komunikácií mesta Levice.
Schváleným dodatkom sa od 1. januára
2015 zmenia 2 zásadné skutočnosti v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Levice:
1. v zóne s dopravným obmedzením bude
možné na dočasné parkovanie motorových vozidiel využívať novú neprenosnú
parkovaciu kartu určenú na opakované
parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených
parkovacích miestach v zóne po dobu 3
mesiacov do doby vyznačenej na parkovacej karte. Táto parkovacia karta bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla
a jej hodnota bude 40 €/3 mesiace,
2. pri použití jednorazovej parkovacej karty
a lístka z parkovacieho automatu za dočasné parkovanie v zóne s dopravným obmedzením sa mení sadzba úhrady za dočasné
parkovanie zo 0,70 €/hod. na 0,50 €/hod.
Ďalšie podmienky, zásady a organizáciu
dočasného parkovania na vymedzených

úsekoch miestnych komunikácií upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
miestnych komunikácií mesta Levice.
Zároveň oznamujeme vodičom, že jednorazové parkovacie karty v hodnote 0,70 €/

hod. budú platné len do konca 2014 a ich
výmena nebude možná, preto upozorňujeme, aby si vodiči zakúpili do konca roka
2014 ich primerané množstvo!
Ing. Adriana Bosíniová
vedúca referátu komunálnych vecí
MsÚ Levice
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Levice na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2021
Dňa 03.06.2014 bola podpísaná Zmluva
o dielo č. 04/529/2014 s víťazným uchádzačom z procesu verejného obstarávania
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
podľa § 9 ods. 9.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levice na roky 2015 -2020 s výhľadom do roku 2021 (ďalej len „PHSR“)
je strednodobý dokument pre podrobné

riešenie otázok rozvoja mesta v hospodárskej a sociálnej oblasti. Vypracovanie
uvedeného programu vyplýva zo zákona
č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja. PHSR bol odovzdaný v dvoch častiach – I. a II. Etapa obsahuje koncepciu
procesu strategického plánovania a prípravy PHSR Levice a Analyticko strategickú
časť. Ďalej III. a IV. Etapa zahŕňa - Programovú časť a vytvorenie schém prezentujúcich hlavné výstupy plánovacieho procesu.

Výsledkom všetkých etáp je záväzný strategický dokument v kompletnej štruktúre
v slovenskom a anglickom jazyku.
PHSR bol schválený na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Leviciach dňa 06. 11.
2014 a je dostupný aj na internetovej stránke www.levice.sk v sekcii Občan a podnikateľ, Strategické dokumenty.
Ing. Dana Kišová
projektový manažér MsÚ Levice

PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI
V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa opäť po roku
zišli občania mesta, ktorí sa rozhodli darovať krv v rámci podujatia Primátorská kvapka krvi. Obradná sieň sa dňa 11. novembra zmenila na odberné stredisko.
Aj napriek vírusovej epidémii, ktorá sa mestom šíri, sa tento rok
k tomuto humánnemu činu odhodlalo 48 darcov, z ktorých sedem
prišlo darovať krv po prvýkrát. Darovať krv však nemohli všetci.
Po povinných vyšetreniach museli byť 5 darcovia zo zdravotných
dôvodov odmietnutí.
Odber krvi sa uskutočnil za pomoci pracovníkov Hematologickotransfúzneho oddelenia NsP Levice, v spolupráci s dobrovoľníkmi
zo Slovenského červeného kríža v Leviciach. Za viac ako tri hodiny
trvania podujatia vybavili pracovníci HTO NsP v Leviciach 45 odberov. Pre všetkých darcov, ktorí prišli darovať tak vzácnu tekutinu,
akou krv bezpochyby je, bolo pripravené malé občerstvenie a každý odchádzal s ďakovným listom od primátora mesta.
Podujatie Primátorská kvapka krvi bolo organizované v rámci projektu Zdravé mesto Levice pod vedením koordinátorky projektu p.
Havettovej, referentky pre kultúru, šport, mládež a projekt Zdravé
mesto, ktorého cieľom je zvýšenie zdravotného povedomia občanov a na základe tejto myšlienky pripravuje mesto Levice v rám-

ci projektu pre občanov rôzne podujatia na vzbudenie záujmu
o ochranu zdravia a zdravý životný štýl. S organizovaním Primátorskej kvapky krvi sa začalo v roku 2009 a veríme, že toto úspešné
podujatie sa bude aj naďalej tešiť veľkému záujmu verejnosti.
(MsÚ)

Prednáška zameraná na rady, ako sa vyhýbať chorobám
Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnila v sobášnej sieni prednáška na tému „Nemusíme
byť chorí“. Prednášala Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., profesorka všeobecnej biológie na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU Bratislava, ktorá sa zameriava na zdravý životný štýl. Prednášky sa zúčastnilo približne
55 záujemcov rôzneho veku a s veľkým
záujmom načerpávali nové informácie
a poznatky ohľadom zdravia a rád, ako

sa udržať v kondícii. Prednášku zorganizovalo Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto v spolupráci s firmou
FINCLUB.
Andrea Havettová
Referentka pre kultúru, šport, mládež
a projekt Zdravé mesto
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INFORMÁCIE K MIESTNYM DANIAM A POPLATKU
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. 131 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vám oznamujeme nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady v roku 2015:
Daňovníci, ktorí sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa budú podávať priznanie na nových tlačivách,
ktoré budú k dispozícií u správcu dane.
Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov na území mesta Levice o 25% z daňovej povinnosti
• na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie,
• na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
• na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane v priznaní k dani
z nehnuteľností, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane,
najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na
zníženie na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
V prípade, ak mu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
predloží doklad preukazujúci nárok na zníženie dane a vyplnenú
prílohu k zníženiu dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Zníženie dane zo stavieb pre osoby staršie ako 62 rokov správca
dane poskytne podľa údajov z evidencie obyvateľstva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia bez žiadosti daňovníka.
Daň za nevýherné hracie prístroje správca dane od 1. 1. 2015
nevyrubuje.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku je vo výške 0,0685 € za osobu a kalendárny deň,
čo je v prepočte na osobu za rok 25,00 €. Vyrubený poplatok je
splatný v 2 splátkach, do 31. 5. 2015 a do 31. 7. 2015.
V roku 2015 majú poplatníci nárok na uplatnenie nasledovných úľav:

I. Zníženie poplatku
Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe 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.
Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie
poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť.
1. Správca poplatku na základe písomného oznámenia poplatok
zníži o 75,0% za osobu a kalendárny deň. Podkladom pre uplatnenia zníženia poplatku 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 zdaňovacom
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 vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt
poplatníka v zahraničí alebo
h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo
i) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte.
Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím
obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie
poplatku. Z dokladu musí byť zrejmý počet dní neprítomnosti
poplatníka v meste.
Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník
zdržuje, musí poplatník správcovi predložiť s prekladom do štát-
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ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ROK 2015
neho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
2. Správca na základe oznámenia poplatníka poplatok zníži
o 50,0% za osobu a kalendárny deň. Podkladom je:
a) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na
jej území ( potvrdenie o prechodnom pobyte) a
b) doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu
v príslušnej obci, ( rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka, resp. potvrdenie ( nie za nehnuteľnosť).
3. Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatníka
a predloženia potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi
poplatok zníži na príslušné zdaňovacie obdobie poplatníkovi
ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi o 30,0% za osobu a kalendárny deň. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na
zníženie poplatku a predložený v zákonnej lehote.

II. Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka odpustí poplatok, ak sa poplatník v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí. Pre účely uplatnenia
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobý pobyt celé zdaňovacie obdobie. Poplatník si 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 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 úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí.

Doklad vystavený v úradom jazyku krajiny, kde sa poplatník
zdržuje musí poplatník predložiť správcovi s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
Správca dane môže na základe výzvy žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené.
2. Ďalej 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 trestu odňatia slobody, že sú v podnájme v ubytovni mesta Levice.
Iné úľavy, zníženie a odpustenie poplatku mesto Levice v roku
2015 neposkytuje.
Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku
a spĺňajú podmienky na jeho zníženie k 1. januáru 2015 sú povinní predložiť oznámenie s dokladmi do 31. 1. 2015.
Ak vznikne nárok na zníženie poplatku v priebehu roka 2015
z dôvodu, že poplatník sa bude zdržiavať mimo územia mesta, oznámenie a doklady je povinný predložiť najneskôr do 30
dní od dňa, kedy mu vznikol nárok na zníženie a ten poplatník, ktorý sa zdržiaval mimo územia mesta je povinný predložiť
oznámenie a doklady najneskôr do 30 dní po uplynutí doby jeho
neprítomnosti.
Doklady predložené po stanovenom termíne správca poplatku
nebude akceptovať.
Tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí predpokladajú realizovať
úhrady prostredníctvom pokladnice na Mestskom úrade žiadame, aby sa pri platení preukázali doručeným rozhodnutím,
z toho dôvodu, že na rozhodnutí je uvedený čiarový kód, ktorý
slúži na rýchlu identifikáciu daňovníka/poplatníka, čo urýchli
vybavenie daňovníkov/ poplatníkov v pokladnici.
Finančné oddelenie MsÚ Levice.
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VYHODNOTENIE
FOTOGRAFICKEJ
SÚŤAŽE LEVICE 2014
Slávnostné vyhodnotenie už ôsmeho ročníka fotografickej súťaže
sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2014. Súťaž prebiehala od mája
do 30. septembra 2014, dokedy mohli amatérski aj profesionálni
fotografi posielať svoje fotografie.
Fotografická súťaž, ktorej zámerom je zviditeľniť najmä amatérskych fotografov, vzbudiť záujem občanov o mesto, jeho zákutia,
atmosféru a život v ňom, sa každoročne uskutočňuje pod záštitou
zástupkyne primátora mesta Mgr. Beáty Vrábelovej.
Súťaž má za roky svojej existencie svojich verných priaznivcov a aj
tohto roku boli mená niektorých účastníkov porote dobre známe.
Keďže sa tento rok nesúťažilo v tematických kategóriách, súťažiaci
boli zaradení do kategórií do 16 a nad 16 rokov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, keďže sa do súťaže zapojilo 36 súťažiacich, čo je
o 11 viac ako pred rokom.
V kategórii do 16 rokov sa zapojili štyria súťažiaci a komisia rozhodla o poradí ich umiestnenia nasledovne:
1. miesto - Lukáš Mandrák
2. miesto - Ján Križan
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Komisia sa rozhodla udeliť dve tretie miesta, na ktorých sa umiestnili:
3. miesto - Martina Bátovská a Lukáš Herc
V kategórii nad 16 rokov sa do súťaže zapojilo 30 súťažiacich
a hodnotiaca komisia rozhodla nasledovne:
1. miesto – Katarína Mészarošová
2. miesto – Máriá Pokoracká
3. miesto – Marcela Benkeová
V Kategórii profesionál získal 1. miesto Ivan Kováč.
Osobitnú cenu zástupkyne primátora za súbor fotografií sa komisia rozhodla udeliť Ľudovítovi Mészarošovi.
Všetci výhercovia získali diplom a darčekovú poukážku. Ostaní
účastníci fotosúťaže Daniel Goodall, Helena Havettová, Daniela
Hajdúchová, Mária Šuleková, Monika Imreová, Jozef Rajchman,
Alexandra Róhmannová, Peter Székely, Pavol Nevizánsky, Anton Slušný, Peter Búri, Zuzana Wáczlawová, Petra Šarkanová,
Ladislav Schwarcz, Zoltán Kovács, Eugen Frečka, Peter Ivkovič,
Eva Rusnáková, Beatrica Lenčová, Milan Daru, Kristína Pacherová, Veronika Koperdáková, Eva Mészarosová, Štefan Nyéki,
Mgr. Veronika Mäsiar, Yvona Grutter a Kristína Uhrinová získali čestné uznania a balíček upomienkových predmetov za ich
kvalitné fotografie.
Všetkým súťažiacim blahoželáme!
(am)

Jánskeho plaketou ocenili mnohonásobných darcov krvi
Slovenský Červený kríž, územný spolok
v Leviciach, aj tento rok odmenil pravidelných mnohonásobných bezpríspevkových
darcov krvi z Levíc, a to Zlatými, Striebornými a Diamantovými plaketami prof.
MUDr. Jána Jánskeho.
Zástupcovia miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža - podpredseda
územného spolku SČK v Leviciach Peter
Benček a riaditeľka ÚSSČK Oľga Szalmová spolu s primátorom mesta Štefanom
Mišákom a zástupkyňou primátora Beátou Vrábelovou dňa 30. októbra v sobáš-

nej sieni MsÚ Levice oceneným darcom
slávnostne odovzdali Jánskeho plakety za
mnohonásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Zlatými Jánskeho plaketami boli
odmenení Milan Dudáš, Ľubomír Ďurči
a Miroslav Pustai. Striebornú Jánskeho
plaketu získali Anna Bátovská, Igor Bugár, Tomáš Fajnor, Peter Geffert, Roland
Jančo, Jozef Ježek, Štefan Juhász, Adrian
Jusko, Boris Kodak, František Mikle, Marián Šabo, Boris Turanský, Branislav Varga, Miroslav Žilka. Držiteľmi Bronzovej
plakety sa stali Katarína Belická, Mária
Bokrošová, Štefan Búran, Roman Čer-

nák, Ján Daniel, Vladislav Gajdács, Matúš
Halmeš, Jozef Hindický Brigita Chmeňová, František Koseček, Peter Kozák,
Marek Mäsiar, Erich Medveď, Štefan Mihálka, Radoslav Novák, Júlia Rakovská,
Libuša Sklenárová, Lukáš Šafár, Matej
Šimon, Jozef Vetor.
Diamantovou plaketou profesora Jánskeho bol za 80 bezpríspevkových odberov
odmenený pán Jaroslav Fogad .
Srdečne blahoželáme!

(am)
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AKO UŠETRIŤ V „PANELÁKOCH“?
1. Neodkladať obnovu bytového domu.
Odkladať obnovu znamená čakať na stále
drahšie stavebné materiály a práce, alebo
na zvyšujúce sa náklady na nutnú obnovu.
2. Obnova bytového domu neznamená,
vždy zvýšenie, ale ani zníženie mesačných
nákladov.
3. Vykonať obnovu bez zvýšenia mesačných
nákladov na byt môže umožniť vhodná
kombinácia financovania prostredníctvom
vlastných zdrojov a cudzích zdrojov.
4. Financovanie obnovy len z vlastných
zdrojov: fond prevádzky, údržby a opráv
bytového domu, ktorý sa tvorí z mesačných príspevkov vlastníkov bytov a NP vo
väčšine prípadov postačuje len na časť náÚčely úveru zo ŠFRB
na obnovu bytového domu

kladov na obnovu bytového domu. Nepostačuje na rekonštrukcie väčšieho rozsahu
(napríklad výmenu rozvodov, modernizáciu výťahov, zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy atď.).
Našetrené vlastné zdroje prostredníctvom
fondu opráv sú pre finančné inštitúcie pri
poskytovaní úverov, ale aj dotácií zo štátu
nevyhnutné z hľadiska celého financovania obnovy a tiež sa sleduje ich mesačná
tvorba z hľadiska bonity žiadateľa.
5. Prostredníctvom cudzích zdrojov ako
sú úvery z finančných inštitúcií prípadne aj dotácií zo štátu je možné dosiahnuť
efektívnosť vynaložených investícií pri
komplexnej obnove bytového domu a doLehota splatnosti
v rokoch

siahnuť tak zníženie mesačných nákladov
hlavne na vykurovanie. Úspory je možné
využiť na splácanie úveru. Čiastočné obnovy bytového domu s intervalmi 3 alebo
viac rokov, sú neefektívne, z hľadiska času
ale aj nákladov. A odkladanie súčastí obnovy: napr. výmeny vnútorných rozvodov
alebo modernizácie výťahov, bude v konečnom dôsledku vyvolávať potrebu ďalšej
investície a splácania ďalšieho úveru.
6. Štátny fond rozvoja bývania ako jedna z finančných inštitúcií na financovanie obnovy bytovej budovy poskytuje
výhodné úvery na účely, ktoré je možné
skombinovať podľa potreby konkrétneho
bytového domu, viď tabuľku.

% z OC

Úroková sadzba
v%

Maximálny
limit v €

Zateplenie bytového domu

20

75

1,5

85 € / m2 ZP

Odstránenie systémovej poruchy bytového
domu napr. balkónov a lodžií , stykov obvod.
plášťa

20

75

1

70 € / m2 PP bytu

Výmena alebo modernizácia výťahu

20

75

1

32 500 € / výťah

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome

20

75

0,5

70 € / m2 PP bytu

Vybudovanie bezbariérového prístupu do
bytov v bytovom dome

20

75

1

110 € / m2 PP bytu

Iná modernizácia bytového domu

20

75

3

90 € / m2 PP bytu

Úver na obnovu bytovej budovy sa poskytuje na základe žiadosti. Súčasťou žiadosti je
aj projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie, rozpočet stavby,
zmluva s dodávateľom stavby a iné zákonom ustanovené doklady. Požiadať môžu
byť správcovia, ktorých poveria vlastníci
bytov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov

a nebytových priestorov. Najdôležitejšou
súčasťou žiadosti je projektová dokumentácia stavby, ktorá má spĺňať podmienky
v zmysle zákona o ŠFRB č. 150/2013 Z. z.
a jeho vykonávacích predpisov. Pri riešení
obnovy pre Váš bytový dom, prostredníctvom úveru zo ŠFRB, Vám poskytneme
všetky potrebné informácie na Mestskom

ERASMUS+
Erasmus+ je medzinárodný projekt, v ktorom je Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach zapojené ako koordinátorská škola spolu
so školami zo 4 partnerských krajín - Česká republika, Kanárske
ostrovy, Portugalsko a Turecko. Manažérom projektu je riaditeľ
školy - Mgr. Vladimír Tóth a koordinátorkou je PaedDr. Viviana
Bieliková. V projekte sú za GAV Levice zapojení aj ďalší pedagógovia: PhDr. Jaďuďová, Mgr. Labovská, Ing. Lajtošová, Mgr. Mácsaiová a Mgr. Svetlíková. Projekt potrvá 2 roky, počas ktorých budú
partnerské školy spolu s koordinátorskou školou spolupracovať na
environmentálnych aktivitách, ako sú napr. separácia odpadu na
škole, vybudovanie kompostoviska a bio skleníka, uskutočňovanie
analýzy vody a pôdy v priľahlých oblastiach, zber plastových fliaš
a vrchnákov, identifikácia a čistenie nelegálne vznikajúcich skládok, ako aj organizácia Dňa Zeme pre Mesto Levice a deti materských škôl. Hlavným cieľom projektu je naučiť žiakov ohľadupl-

Minimálny
limit v €
–

30 € / m2
PP bytu

úrade v Leviciach, kde podanie žiadosti
môžete vopred konzultovať.
Zdroj:www.obnovabytovychdomov.sk,
www.sfrb.sk
Mgr. Milada Demeterová,
referent pre agendu zo ŠFRB

mládež / šport
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ne sa správať k svojmu okoliu. Partnerské
stretnutia v jednotlivých krajinách pomôžu výmenou skúseností v environmentálnej oblasti.
Prvou aktivitou, ktorú sme v Leviciach
uskutočnili bolo, že sme v piatok 14.novembra 2014 išli v spolupráci s Mestom
Levice vyčistiť skládku nachádzajúcu sa pri
záhradkárskej oblasti a tým skrášliť okolie
nášho mesta. Na čistenie sme sa vybrali
v hojnom počte, bolo nás asi 25 študentov
z rôznych ročníkov v sprievode pani profesoriek. Počasie nám prialo, svietilo slnko
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a tak išla aj „práca“ od ruky. Ráno nám so
začiatkom prác pomohli mechanizmy zabezpečené Mestom Levice, ktoré rozhrabali skládku, aby sme ju mohli lepšie vytriediť. Roboty sa nikto nebál a každý chytil
do ruky náradie. Hlavnou úlohou bolo vytriediť komunálny odpad od bioodpadu.
Boli sme naozaj prekvapení, čo sú schopní
ľudia priniesť na takúto skládku. Našli sme
odpadky od plastových fliaš cez konzervy
až po rôzne časti starého nábytku. V celej
skládke bol väčšinou len odpad, ktorý sa
v prírode nerozloží. Obrovská kopa, ktorú
sme z veľkého množstva pohodeného ko-

munálneho odpadu vytvorili, bude riadne
odvezená tam, kam odpad aj patrí.
Po skončení čistenia sme v okolí skládky
osadili tabuľky s prosbou obyvateľom, aby
sem už odpad nenosili. Do školy sme sa
vracali s dobrým pocitom, že sme pomohli
životnému prostrediu a skrášlili si okolie.
Zároveň sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré
v rámci projektu vykonáme a pomôžeme
tým životnému prostrediu.
Martin Gregor
GAV LEVICE

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA CEZ VIANOČNÉ PRÁZDNINY
SŠZ Levice oznamuje širokej verejnosti, že zimný štadión, krytá plaváreň a regeneračno-relaxačné centrum budú cez vianočné prázdniny otvorené nasledovne:

KRYTÁ PLAVÁREŇ

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM

Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

20. 12. 2014 9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
21. 12. 2014 9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
22. 12. 2014
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
23. 12. 2014 9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
24. 12. 2014
Zatvorené

Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

20. 12. 2014 10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
21. 12. 2014 10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
22. 12. 2014
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
23. 12. 2014 10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
24. 12. 2014
Zatvorené

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
01. 01. 2015
02. 01. 2015
03. 01. 2015
04. 01. 2015
05. 01. 2015
06. 01. 2015
07. 01. 2015

Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

25. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
28. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
01. 01. 2015
02. 01. 2015
03. 01. 2015
04. 01. 2015
05. 01. 2015
06. 01. 2015
07. 01. 2015

Zatvorené
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
10,00 - 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.

03. 01. 2015
04. 01. 2015
05. 01. 2015
06. 01. 2015
07. 01. 2015

10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.

Zatvorené
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
Zatvorené
13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.
9,00 – 12,00 hod. 13,00 – 21,00 hod.

ZIMNÝ ŠTADIÓN POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
Pondelok
Utorok
Streda

22. 12. 2014 10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
23. 12. 2014 10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 15,30 hod.
24. 12. 2014
Zatvorené

Štvrtok
25. 12. 2014
Piatok
26. 12. 2014
Sobota
27. 12. 2014
Nedeľa
28. 12. 2014
Pondelok 29. 12. 2014
Utorok
30. 12. 2014
Streda
31. 12. 2014
Štvrtok
01. 01. 2015
Piatok
02. 01. 2015

10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
17,00 – 18,30 hod.
12,00 – 14,00 hod.
Zatvorené
10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.

Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.

Ing. Roman Takács
riaditeľ Správy športových zariadení Levice

kultúra
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Vianoce sú tu... Coca-Cola Vianočný kamión priváža
sviatočnú atmosféru do slovenských miest
Praha 1. novembra 2014 - Tohto roku už
siedmykrát vyrazí na svoje turné tradičný
Coca-Cola Vianočný kamión. S obľúbenou piesňou „Vianoce už prišli“ privezie
radosť a sviatočnú pohodu celkovo do 13
miest Slovenskej republiky.
Poslaním Coca-Cola Vianočného kamiónu
je okrem prinášania radosti a navodzovania
sviatočnej atmosféry aj podpora miestnych
komunít a charitatívnych organizácií. Aj tohto roku sa budú predávať vybrané suveníry
a výťažok bude venovaný na podporu dobročinných aktivít v danom meste. Symbolický
šek odovzdá po ukončení predaja zástupcovi
vybranej inštitúcie moderátor akcie.
„Coca-Cola Vianočný kamión sa po siedmich
rokoch stal už vítanou tradíciou, ľudia nás
oslovujú a prajú si, aby sme zavítali práve do
ich mesta. Snažíme sa teda každoročne priviezť vianočný kamión a jeho kúzelnú atmo-

sféru do nových miest a spolu so Santom tu
rozdávať radosť. Zakaždým nás veľmi poteší,
keď vidíme, s akým záujmom nás obyvatelia
miest vítajú,“ uviedla Jana Nováková, manažérka projektu, a dodáva: „I tento rok sme
v spolupráci s mestami starostlivo vybrali organizácie, ktoré v rámci tejto akcie podporíme.“
Súčasťou sviatočne ladeného programu
je okrem iného aj špeciálny tanec pre deti
sprevádzajúce pieseň „Vianoce už prišli“.
Ten ratolesti zabaví a zároveň zahreje počas popoludnia. Deti majú možnosť naučiť
sa choreografiu od Santových pomocníkov - vianočných škriatkov.
Príbeh Coca-Cola Vianočnej tour je v každom meste rovnaký. Program sa začína
o 16.00, keď moderátor učí deti špeciálny tanec, aby spoločne o 16.30 uvítali Santa Clausa a jeho Coca-Cola Vianočný kamión. Záver
celej akcie je plánovaný na 18.00, keď sa náv-

števníci so Santom rozlúčia a odprevadia ho
na cestu do ďalšieho mesta, aby mohol rozdávať vianočnú atmosféru a radosť aj ostatným.
Na uchovanie krásnych vianočných spomienok slúži webová stránka www.vianocnykamion.sk, kde môže každý nájsť
fotografie práve zo svojho mesta. Aktuálne
informácie o kamióne budú tiež zverejňované na Facebooku Coca-Cola Vianočný
kamión (Oficiálna stránka).
Príďte Santovi pošepkať svoje vianočné
prianie aj vy, už 17.12.2014 sa na vás spolu so škriatkami bude tešiť od 16,00 h na
Námestí hrdinov v Leviciach.
Čakanie
na
príchod
vianočného
Coca-Cola kamiónu so Santa Clausom
nám spríjemní kultúrny program so začiatkom o 14:00 hod. na Námestí hrdinov
v Leviciach.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V LEVICIACH
VÁS SRDEČNE POZÝVA
na Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy spojený
s Vianočnými trhmi a prezentáciou výtvarných prác.
Koncert sa uskutoční dňa 15. 12. 2014 (pondelok) o 17:00 hod.
v kostole Cirkvi bratskej v Leviciach.

Základná umelecká škola Levice, Ul. F. Engelsa 2 , 934 01 Levice
ponúka od 1. novembra 2014 nové študijné zamerania v hudobnom odbore:

1. KOMPOZÍCIA – SKLADBA
2. HUDBA A POČÍTAČ

ZUŠ LEVICE

– úprava a tvorba hudobných skladieb prostredníctvom rôznych počítačových programov.
Štúdium je okrem detí vhodné aj pre starších študentov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s hudobným
softwérom, aranžovať, upravovať, nahrávať a tvoriť vlastnú hudbu.
Vyučuje vynikajúci portugalský hudobný skladateľ a pedagóg s bohatými medzinárodnými
skúsenosťami momentálne žijúci na Slovensku.
Všetky informácie získate na riaditel@zuslevice.sk, 0911 345 952, alebo osobne v priestoroch ZUŠ
Ul. F. Engelsa 2, Levice.
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