NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 1, ročník XIII., február 2015, nepredajné

Zápis detí do prvého
ročníka základnej školy
Mesto Levice oznamuje, že zápis detí narodených od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2009 do 1. ročníka základnej
školy v školskom roku 2015/2016 bude dňa 13. a 14. februára 2015 nasledovne:
13. februára 2015 (piatok) od 14.00 hod. – 18.00 hod.
14. februára 2015 (sobota) od 8.00 hod. – 12.00 hod.
Zápis sa uskutoční v týchto základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Levice:
1. ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
2. ZŠ Ul. sv. Michala 42
3. ZŠ Ul. Pri Podlužianke 6
4. ZŠ Saratovská ul. 43
5. ZŠ Saratovská ul. 85
6. ZŠ Školská ul. 14
7. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Gyulu Juhásza – Juhász Gyula, Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41
Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý pri zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti.
O prijatí dieťaťa na jednotlivé školy budú rozhodovať riaditelia. Dodatočný zápis v odôvodnených prípadoch bude možný
u riaditeľov príslušných základných škôl.
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NOVOZVOLENÍ PREDSTAVITELIA
SAMOSPRÁVY ZLOŽILI SVOJ SĽUB
ra mesta a hlavného kontrolóra mesta, predsedníčka Mgr. Petra Števková

V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa dňa 11.decembra 2014 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva (MsZ), ktorého hlavným
bodom programu bolo zloženie sľubu
zvolených predstaviteľov samosprávy. Ako
prvý po prevzatí dekrétu od predsedníčky
mestskej volebnej komisie p. Kláry Huttovej zložil sľub staronový primátor mesta
Štefan Mišák do rúk najstaršieho poslanca
Jána Koštrnu. Svoj poslanecký sľub zložili
aj 23 novozvolení poslanci do rúk primátora.

−−
−−

Vo svojom príhovore poďakoval za spoluprácu poslancom v uplynulom volebnom
období a zároveň aj prednostovi mestského úradu Mariánovi Sokolovi, ktorý po
ôsmich rokoch končí vo svojej funkcii.
V rámci svojho príhovoru na záver oznámil, že za svojho zástupcu vymenuje poslanca Jána Krtíka.

−−

Poslanec Ján Koštrna bol zastupiteľstvom
poverený zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch neprítomnosti primátora, alebo jeho zástupcu. Na
zložení členov mestskej rady sa poslanci nedohodli a preto tento bod stiahli z rokovania
a bude predložený na najbližšom zasadnutí.
V ďalších bodoch schvaľovali poslanci zriadenie, zloženie a predsedov komisií mestského zastupiteľstva, ktoré sú poradným a kontrolným orgánom MsZ. Bolo schválených 14
komisií a ich predsedov nasledovne:
−− komisia finančná, regionálnej politiky a správy mestského majetku, predseda RNDr.Ján Krtík

−−

−−
−−
−−

−−

−−

−−
−−

−−

−−

komisia sociálna a bytová
komisia dopravy a správy mestských
komunikácií, predseda JUDr. Rastislav Kasan
komisia životného prostredia, komunálnych vecí, výstavby a územného
plánovania, predseda Ing. Roman
Karaffa, PhD.
komisia vzdelávania a mládeže, predseda PhDr. Roman Salinka
komisia športu, predsedníčka Mgr.
Mária Kuriačková
komisia kultúry, predseda Bc. Miloš
Zaujec
komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu, predseníčka MUDr. Alena
Frtúsová, MPH
komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Čankov, predseda Ing.
Ján Bačík
komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Malý Kiar, predseda
PaedDr. Štefan Kalocsay
komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Horša, JUDr. Ján Janáč
komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Kalinčiakovo, predseda PhDr. Roman Salinka
komisia na zabezpečovanie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcie
primátora mesta a poslancov MsZ,
JUDr. Ján Janáč
komisia na prešetrovanie sťažností
proti činnosti poslanca MsZ, primát-

V ďalšom bode hlasovali poslanci o plate primátora. V zmysle § 3 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest starostovi patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok (na rok 2013 – 824,-€)
a násobku podľa počtu obyvateľov mesta (pre mesto Levice 2,89 násobok). Plat
podľa zákona patrí primátorovi mesta
odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Plat primátora nemôže byť nižší, ako je
ustanovené v zákone a MsZ môže tento
plat svojím rozhodnutím zvýšiť až na
dvojnásobok. Poslanec Ján Krtík, ktorý
návrh na plat primátora predkladal, odporučil MsZ schváliť plat primátorovi
mesta zvýšený o 40 %, t.j. sumu 3334,Eur.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
mestského zastupiteľstva podľa volebných
obvodov a v poradí podľa počtu získaných
hlasov:

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

RNDr. Ján Krtík, nezávislý kandidát,
MUDr. Gabriel Földi,nezávislý kandidát.
Mgr. Petra Števková, Strana mladých
ľudí
Ladislav Lutovský,nezávislý kandidát
Csaba Tolnai, SMK – MKP, MOST –
HÍD
Ing. Roman Karaffa, PhD.,SIEŤ
Mgr. Mária Kuriačková, nezávislá kandidátka
Mgr. Ervín Szalma, SIEŤ
PaedDr. Štefan Kalocsay, nezávislý
kandidát
MUDr. Gabriel Mančík,SMER - sociálna demokracia
MUDr. Juraj Braun, KDH, SaS, SDKÚ-DS
PaedDr. Igor Éder, SIEŤ
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

−−

−−

−−
−−
−−

−−

−−
−−

JUDr. Rastislav Kasan, nezávislý kandidát
PhDr . Roman Salinka, nezávislý
kandidát
MUDr. Marek Földesi, nezávislý kandidát
Ing. Alexander Bačík, SMER - sociálna demokracia
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−−
−−

Mgr. Beáta Vrábelová, SMER - sociálna demokracia
Bc. Miloš Zaujec, KDH, SaS, SDKÚ-DS
Mgr. Ján Koštrna, nezávislý kandidát
JUDr. Ján Janáč, SMER - sociálna demokracia
Mgr. Martina Gašparová, SMER - sociálna demokracia
MUDr. Alena Frtúsová, MPH, SMER
- sociálna demokracia

−−
−−

Ing. Ivan Murín, KDH, SaS, SDKÚ-DS
Mgr. Peter Benček, nezávislý kandidát

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 26.2.2015.
(am)

ZÁSTUPCOM PRIMÁTORA MESTA SA PO
KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH STAL DOTERAJŠÍ
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA JÁN KRTÍK
mom školstva a ako by ste, ako zástupca primátora, chceli levickým školám pomôcť?
Oblasti vzdelávania sa chcem venovať v celej šírke, to znamená
určite budem venovať pozornosť všetkým formám celoživotného
vzdelávania; formálneho i neformálneho vzdelávania; pre mesto
je dôležitá spolupráca so strednými školami, zamestnávateľmi,
tretím sektorom. Ak sa pýtate na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, teda základné a materské, nevidím problém v kvalite
poskytovanej starostlivosti alebo vzdelávania. Naše škôlky a školy
potrebujú pomôcť v rekonštrukcii budov, úprave areálov.
Zároveň Vám pripadla aj koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce. Ako bývalý riaditeľ
školy, ktorá vyučuje aj odbory v tejto oblasti, máte v oblasti cestovného ruchu dobrý prehľad. Čo môže naše mesto ponúknuť
turistom a v čom sú naše slabé stránky? Ako by ste podporili
rozvoj cestovného ruchu v našom regióne?

Meno svojho zástupcu oznámil primátor mesta Štefan Mišák za
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. decembra 2014. Stal sa ním RNDr. Ján Krtík, nezávislý kandidát,
ktorý bol zároveň aj kandidátom na primátora mesta s druhým
najväčším počtom hlasov v komunálnych voľbách. Má bohaté
skúsenosti s činnosťou samosprávy, keďže je poslancom mestského zastupiteľstva už tretie volebné obdobie. Ján Krtík do funkcie
zástupcu primátora odchádza z postu riaditeľa Strednej odbornej školy, kde pôsobil ako riaditeľ od 1. februára 1990. Do funkcie viceprimátora nastúpi po ukončení školského polroku, t.j.
od februára 2015. Nový viceprimátor bude mať okrem ďalších
povinností zástupcu primátora zodpovednosť za aktivity mesta
v oblasti sociálnej, bytovej, vzdelávania, športu a kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, občianskych aktivít
a spolupráce s tretím sektorom; neinvestičné projekty financované z eurofondov a grantov.
Ako zástupca primátora budete mať „pod palcom“ aj oblasť
vzdelávania, ktorá Vám je ako dlhoročnému pedagógovi a riaditeľovi školy blízka. Čo je podľa Vás najzávažnejším problé-

Naše mesto s mestskými časťami má bohatú históriu a má čo návštevníkom ponúknuť. V cestovnom ruchu určite začneme najjednoduchšími a najlacnejšími opatreniami. To znamená rôzne formy
propagácie, pravidelný kontakt a diskusia s majiteľmi ubytovacích,
stravovacích zariadení a cestovných agentúr, spolupráca s Tekovským
múzeom, Regionálnym osvetovým strediskom, Štátnym archívom.
Samozrejme nebudeme len diskutovať, ale návrhy a odporúčania aj
realizovať. Mesto musí nadviazať intenzívnu spoluprácu so Zväzom
cestovného ruchu SR, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch.
Máme veľmi dobré predpoklady pre kongresový cestovný ruch. Chýbajú nám sprievodcovské služby v meste, ponuka tematických exkurzií a pobytov, informačný systém pre turistov o pamätihodnostiach
a atrakciách. V najbližších dňoch sa pustíme do aktualizácie koncepcie rozvoja cestovného ruchu. O financie na rekonštrukciu budov sa
budeme uchádzať akonáhle budú zverejnené výzvy.
Medzinárodnú spoluprácu musíme rozvíjať inak ako doteraz. Nie
je to len o stretávaní sa predstaviteľov partnerských miest. Stretávať sa majú školy, umelci, športovci, podnikatelia, poslanci s cieľom navzájom sa spoznať, inšpirovať príkladmi dobrej praxe našich priateľov. Prostredníctvom kofinancovania zo zdrojov mesta
podporíme nielen návštevy, ale predovšetkým spoločné aktivity
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a projekty. Opäť nás to nemusí veľa stáť. Sú tu zdroje z Visegrádskeho fondu, Fondu cezhraničnej spolupráce; Nórsky finančný
mechanizmus, Erasmus+, Európa pre občanov.
Budete pokračovať v aktivitách predchádzajúcej viceprimátorky
p. Vrábelovej (napr. Rada seniorov, Bezbariérová komisia, benefičná aukcia Art for Help, či Fotosúťaž ), alebo máte iné plány?
Ak spomínate tieto poradné orgány, zoznámim sa ich činnosťou, názormi členov na ich fungovanie, výsledkami ich činnosti a na základe
toho sa rozhodnem. Určite chcem zriadiť nový poradný orgán, zatiaľ
som ho nazval komisiou pre občianske aktivity. Budem rád, ak pozvanie do komisie prijmú predstavitelia rôznych občianskych aktivít, tretieho sektora, pretože v Leviciach sa tieto aktivity veľmi dobre rozbehli.
Stoja za nimi nadšenci, ktorí potrebujú mať partnera na úrovni mesta
a ja sa k tejto úlohe veľmi rád hlásim. V činnosti tejto komisie vidím
aj priestor na vytvorenie pravidiel pre participatívny rozpočet. To znamená, že o určitej sume v rozpočte budú priamo rozhodovať občania.
Benefičným akciám, súťažiam s tradíciou určite naďalej budem
určite venovať pozornosť s cieľom podporiť mladé talenty, do-
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mácich umelcov a zároveň pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.
Pripravujem však aj iné podujatia, aby sme vytvorili priestor pre
stretávanie a budovanie vzťahov medzi ľuďmi. Platí to pre mesto
a samozrejme i mestské časti.
Čím by ste chceli prispieť k zlepšeniu činnosti samosprávy, prípadne čo by ste chceli zmeniť?
Príležitostí a námetov na zlepšenie je veľa. Mojimi prioritami sú
otvorenosť, informovanosť a transparentnosť. To sa dá dosiahnuť
stretávaním, komunikáciou a pravidelným hodnotením spokojnosti občanov s rôznymi oblasťami života v meste.
Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla
na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor. Zástupca
primátora môže byť len poslanec. Zástupca primátora je členom
mestskej rady. Zástupca primátora zastupuje primátora mesta
v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
(am)

MESTSKÝ ÚRAD MÁ NOVÉHO PREDNOSTU
Vás nie je žiadnou veľkou neznámou.
Aké boli Vaše prvé kroky v tejto náročnej funkcii?
Dovoľte mi ešte na začiatok popriať občanom všetko dobré, šťastný vstup do nového
roku a hlavne veľa zdravia. Mám rád priame
nasadenie do problematiky a preto od prvého dňa riešime s pánom primátorom a s
jednotlivými pracovníkmi naliehavé úlohy,
ktoré sa dotýkajú chodu mesta a občanov.

Začiatkom januára nastúpil do funkcie
prednostu úradu Ing. Rastislav Juhár, ktorý nahradil Ing. Mariána Sokola, pôsobiaceho na tejto pozícii osem rokov. Nového
prednostu MsÚ predstavil primátor Štefan
Mišák všetkým zamestnancom úradu na
spoločnom novoročnom stretnutí začiatkom januára.
Ing. Juhár doteraz pôsobil v riadiacich
funkciách na Slovenskom pozemkovom
fonde, Slovenskej správe a údržbe ciest či
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Máte skúsenosti s riadením veľkých kolektívov s rôznorodými činnosťami, ktoré si vyžadovali ekonomické, právnické
ale aj technické vedomosti. Podľa toho
práca prednostu mestského úradu pre

Aké sú Vaše plány a ciele? Plánujete nejaké
zmeny na úrade, prípadne zavádzať nejaké novinky pre občanov? Ako by ste chceli
prispieť k zlepšeniu činnosti samosprávy?
Ako ste už v úvode naznačili, pôsobil som
v štátnej a vo verejnej správe na rôznych
pozíciách a táto skúsenosť mi dáva jednu
základnú prioritnú myšlienku - úrad štátnej
správy alebo vo verejnom záujme je klientsky zameraný. Toto je alfou a omegou ich
fungovania a toto bude prvoradou úlohou
mojou a celého kolektívu mestského úradu.
Občan mesta musí mať istotu, že sa jeho
problémami, ktorých riešenie je v kompetencii mestského úradu, bude úrad zaoberať
a hľadať spôsoby uspokojivého riešenia.
Mesto a práca mestského úradu sú pod
drobnohľadom občanov v niekoľkých zásadných otázkach ako sú údržba zelene, odvoz
komunálneho odpadu, stav cestných komu-

nikácií, parkovanie v obytných zónach, stav
osvetlenia, stav divokých skládok v okrajových častiach mesta a vo viničných zónach
atď. Ja som tiež občan tohoto mesta a som
konfrontovaný s problémami, ktoré je potrebné začať riešiť systematicky a plánovite
niekoľko rokov, ale niektoré je možné operatívne riešiť okamžite. Tu vidím veľký priestor
na spoluprácu s mestským zastupiteľstvom.
Samozrejme najväčší nepriateľ samosprávy je neinformovaný občan, preto by som
chcel, aby občania tohto mesta neboli
zavádzaní nepodloženými fámami a tzv.
zaručenými informáciami, ale aby mestský úrad informoval občanov o všetkých
zásadných veciach všetkými oprávnenými
spôsobmi.
Ja osobne život beriem ako niečo dynamické
vo vývoji a meniace sa, to budem vyžadovať
aj od svojich kolegov - dynamiku a flexibilitu.
Spolu s vedením mesta budeme presadzovať
zmeny, ktoré je ale predčasné predkladať verejnosti, pretože ich uskutočnenie bude závisieť od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Občanov mesta chcem ubezpečiť, že túto
pozíciu som prijal ako veľkú výzvu s pocitom rešpektu a zodpovednosti. Ja a moji
kolegovia budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme si ich dôveru zaslúžili.
Tieto posledné myšlienky nechcem podsúvať ako frázy, ale ako skutočnosť
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Podľa Štatútu mesta prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor. Prednosta vedie
a organizuje prácu mestského úradu, je
zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za
svoju činnosť primátorovi. Prednosta MsÚ
sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupi-
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teľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
Spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo
zasadnutí mestského zastupiteľstva.

zamestnancov mesta a vnútornej hospodárskej správy mestského úradu, ako aj ďalšie
úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

V rozsahu poverenia primátora mesta plní
úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov

(am)

REFERENDUM DŇA 7. FEBRUÁRA 2015
Prezident Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 320 z 27.
novembra 2014 vyhlásil referendum, v ktorom oprávnení občania
rozhodnú o otázkach
„1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
V zákonom stanovej lehote primátor mesta určil na území mesta
24 okrskov a miestností na hlasovanie v referende.
Miestnosti na hlasovanie sa pre oprávnených občanov v meste
Levice otvoria v sobotu 7.februára 2015 o 7.00 hodine a zostanú
otvorené do 22.00 hodiny.
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky
−−
−−
−−
−−
−−
−−

ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov
veku,
je zapísaný v zozname oprávnených občanov na hlasovanie
v referende v jednotlivých okrskoch (ďalej len „zoznam“)
a predloží občiansky preukaz,
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dostaví sa
v deň konania referenda do miestnosti na hlasovanie a predloží slovenský cestovný doklad,
nie je zapísaný v zozname a v deň konania referenda sa dostaví do príslušnej miestnosti na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu s občianskym preukazom,
predloží hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom,
predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu voličov.

Oprávnenému občanovi, ktorý sa v čase konania referenda bude
nachádzať mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a v obdobnom
zariadení, v cele policajného zaistenia alebo v mieste, kde sa vykonáva väzba, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz najneskôr v termíne do 5. februára 2015 na Mestskom úrade v Leviciach, I. poschodie číslo dverí 40 osobne, prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby, pričom splnomocnenie nemusí byť úradne
overené, alebo elektronicky formou e-mailu na adresu oop@le-

vice.sk. Oprávneným občanom, ktorí sa nachádzajú v týchto zariadeniach, zabezpečí možnosť hlasovania v spolupráci s vedúcim
príslušného zariadenia okrsková komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie.
Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, okrskovú komisiu, aby mohol hlasovať mimo
miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre
ktorý bola okrsková komisia zriadená, buď priamo alebo prostredníctvom MsÚ Levice na telefónnom čísle 6312 077 v deň konania
referenda . V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou
na hlasovanie a hlasovacím lístkom. Vyslaní členovia okrskovej
komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná tajnosť
hlasovania.
Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou
nie je prípustné. Ak nepredloží oprávnený občan občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po preukázaní svojej totožnosti
oprávnený občana dostane od okrskovej komisie hlasovací lístok.
Potom oprávnený občan vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá
„ÁNO“ alebo že na otázku odpovedá „NIE“. Vzhľadom na to, že
sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, tento postup platí
pre každú z týchto otázok samostatne. Po úprave hlasovací lístok
zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná.
Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie. Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť hlasovací
lístok do schránky na hlasovanie, môže ho do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený občan, nie však
člen okrskovej komisie.
Primátor mesta Levice pán Ing. Štefan Mišák za mesto Levice
poveril v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy,
ako aj plnením úloh spojených s organizačno-technickým zabezpečením referenda 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 6350 252 a v deň konania referenda na telefónnom čísle 6312 077.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno-právneho oddelenia MsÚ
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Oznámenie

o určení okrskov
a miestností na hlasovanie

v zmysle § 7 ods. 2 zákona NR SR číslo 564/1992 Zb.o spôsobe vykonania referenda v znení jeho zmien a doplnkov určujem nasledovné okrsky
a miestnosti na hlasovanie:
1.
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 1 je:
Miestnosť na ulici Priateľstva 32 - Klub dôchodcov
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. 1.mája, Ul. 28. októbra,
Dostojevského ul., Hontianska ul., Hronská ul., Ul. J. Černáka, Ul. J.Dózsu, Jarná ul., Jurská
cesta, Kalnická cesta, Ul. M. Kukučína, Mestský majer, Priemyselná ul., Ul. mjr. Samojlenku,
Nový majer, Ul. partizánov, Ul. priateľstva, Ul. E. Sachsa, Ul. G. Schoellera, Sokolovská ul.,
Švédska ul., Ul. Š. Majora, Tabaková ul., Talianska ul., Veterná ul., Železničná ul., Ul.
Zeppelina, Géňa, Ladislavov dvor
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 2 je:
Miestnosť na ulici M. R. Štefánika 34 - I. ZŠ
pre voličov bývajúcich na Tekovská ul., Ul. M. R. Štefánika 27 - 63 (nepárne), Ul. Ľ Podjavorinskej,
Okružná ul. 12-25, Ul. Ľ.Štúra 21-45 (nepárne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 3 je:
Miestnosť na ulici M. R. Štefánika 34 - I. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. B. Smetanu, Ul. Tolstého, Ul. A.
Dvořáka, Jubilejná ul., Palackého ul., Šafárikova ul., Mierová ul., Dopravná ul. 1,3,5,7, 9, 11,
35,Dopravná ul.2-60(párne), Ul.Ľ.Štúra 47-63A(nepárne),Nádražný rad,Ul.M.R.Štefánika 2644(párne), VÚ, Na lúkach 31-37 (nepárne), Ul. Ľ. Štúra 14-20 (párne), Vajanského ul.7-21
(nepárne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 4 je:
Miestnosť na ulici M. R. Štefánika 34 - I. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Okružná ul. 1-11, Ul.P.Jilemnického,
Pri Podlužianke, Vajanského ul. 2-10(párne), Ul. M. R. Štefánika 2-22(párne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 5 je:
Miestnosť na ulici sv. Michala 42 - II. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul.M.R.Štefánika 3-25(nepárne),
Turecký rad, Ul.I.Krasku, Na bašte, Holubyho ul., Pionierska ul.,Ul.sv. Michala, Kalvínske
nám., Záhradná ul. Mlynská ul., Ul. Ľ. Štúra 1-19(nepárne), Ul. Ľ. Štúra 2-12, 12A (párne),
Ul.K.Kittenbergera, Koháryho ul., Ul. J. Melichera, Ul. M. Monaca, Pod Kusou horou,
Podhradie,Skalný rad,Kľačianska ul.,Robotnícka ul.,Krížny vrch,Šotyho mlyn

Miestom konania hlasovania v okrsku č. 11 je:
Miestnosť na ulici: Saratovská 43 - V. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Mládežnícka ul., Mudroňova ul. Ul.
J. Kalinčiaka, Ul. Ľ. Ivana, Kuzmányho ul., Ul. L. Exnára, Ul. A. Kmeťa, Ul. J. Švermu,
Moyzesova ul. ,Ul. Z Nejedlého 15-37 (nepárne), Ul. Z Nejedlého 18-26 (párne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 12 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 43 - V. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul.Z.Nejedlého 28-38 (párne), Ul.Z.
Nejedlého 47-71 (nepárne), Nábrežná ul., Ul. kpt. J. Nálepku 5-49(nepárne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 13 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 43 - V. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. ku Bratke, Kyjevská ul., Ul. Z.
Nejedlého 39,45
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 14 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 43 - V. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie bývajúcich na Mochovská ul., Ľanová ul.
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 15 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 43 - V. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie bývajúcich na Konopná ul., Saratovská ul. 45-85 (nepárne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 16 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 85 - VI. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Saratovská ul. 1-13 (nepárne),
Saratovská ul. 19-43 (nepárne), Perecká ul. 18-22, Perecká ul. 23-27, Perecká ul. 28-32
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 17 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 85 - VI. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Perecká ul. 3, 4, Perecká ul. 5-12,
Perecká ul. 34-43A, Súkennícka ul., Pradiarska ul.
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 18 je:
Miestnosť na ulici Saratovská 85 - VI. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Textilná ul., Saratovská ul.234(párne),Perecká ul.1, 13-17,

Miestom konania hlasovania v okrsku č. 6 je:
Miestnosť na ulici sv. Michala 42 -II. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Pod Kalváriou, Ul.P.O.Hviezdoslava,
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 19 je:
Ul.F.Engelsa, Vysoká ul.
Miestnosť na ulici Školská 14 - VII. ZŠ
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Severná ul., Pri tehelni, Bobuľová
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 7 je:
ul., Hlboká ul., Hlinená ul., Ul. horný Urban, Muštová ul.,Vínna ul.
Miestnosť na ulici A. Sládkoviča 2 - JUNIOR
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. Z. Nejedlého 1-13(nepárne),
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 20 je:
Ul. Z. Nejedlého 73, Ul. Z. Nejedlého 2-16 (párne), Ul. B. Nemcovej 2-26 (párne), Ul. kpt. J.
Miestnosť na ulici Školská 14 - VII. ZŠ
Nálepku 2-8 (párne), Vajanského ul. 12, 14, Poľná ul. 1-27 (nepárne), Ul. A. Sládkoviča 7-13
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Bátovská cesta, Školská ul., Ul.
(nepárne), Na lúkach 1-29 (nepárne), Na lúkach 2-16 (párne), Poľná ul. 4, Poľná ul. 29-35
Montua, Tatranská ul., Tichá ul., Nixbród, sv. Ján, Svätojánska ul. Čudo, Družstevnícka ul.,
(nepárne)
Južná ul., Krátka ul., Nová ul., Palárikova ul., Slnečnicová ul., Ul. za nemocnicou
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 8 je:
Miestnosť na ulici A. Sládkoviča 2 - JUNIOR - Klub dôchodcov
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. kpt. J. Nálepku 10-52 (párne),
Tyršova ul., Ul. T.Vansovej, Požiarnická ul., Ul. B. S. Timravy, Ul. kpt. J. Nálepku 53-81
(nepárne), Ul. kpt. J. Nálepku 54-88 (párne),Ul. A. Sládkoviča 2-24 (párne), Ul. Čsl. armády,
Ul. Červenej armády, Ul. K. Marxa, Komenského ul., Rozmarínová ul.
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 9 je:
Miestnosť na ulici J. Jesenského 41 - ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Gyulu Juhásza
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Nám. hrdinov, Ul. SNP, Ul. 29
augusta, Východná ul., Bernolákova ul., Hurbanova ul., Ul.J.Bottu,Ul.J.Jesenského,
Kasárenská ul., Nám. E.M. Šoltésovej, Ul. S.Chalupku, Vojenská ul., Ul. kpt.J.Nálepku 83135(nepárne), Ul. kpt. J. Nálepku 90-134(párne)
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 10 je:
Miestnosť na ulici J. Jesenského 41 - ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Gyulu Juhásza
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich na Ul. J. Hollého, Ul. J. Kollára, Ul.
Kpt. Jaroša, Ul. slobody, Ul. F. Hečku, Pod amfiteátrom, Brestová ul.,Ludanská cesta,Ružová
ul.,Ul. obrancov mieru, Agátová ul., Gaštanová ul., Javorová ul., Lipová ul., Muškátová ul.,
Narcisová ul., Orgovánová ul., Pivničná ul., Pod Urbanom, Kvetná ul., Vinohradnícka ul.,
Staré Levice, Stredné Levice, Predné Staré Levice, Dolný Urban, Studená dolina

Miestom konania hlasovania v okrsku č. 21 je:
Miestnosť v mestskej časti Malý Kiar - Dom kultúry
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich v Leviciach mestská časť Malý Kiar
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 22 je:
Miestnosť v mestskej časti Kalinčiakovo - Dom kultúry
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich v Leviciach mestská časť Kalinčiakovo
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 23 je:
Miestnosť v mestskej časti Horša - Dom kultúry
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich v Leviciach mestská časť Horša
Miestom konania hlasovania v okrsku č. 24 je:
Miestnosť v mestskej časti Čankov - Dom kultúry
Pre občanov oprávnených na hlasovanie v referende bývajúcich v Leviciach mestská časť Čankov

2. Referendum sa uskutoční v sobotu 07. februára 2015 v čase od 7.00 h do 22.00 h.
3. Občan oprávnený na hlasovanie v referende je povinný preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti.
V Leviciach, dňa 05. decembra 2014

Ing. Štefan MIŠÁK
primátor mesta
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ČO BY SME MALI VEDIEŤ O CIVILNEJ OCHRANE
OBYVATEĽSTVA
V poslednej dobe sa, vzhľadom na tragické
udalosti vo svete, do popredia záujmu verejnosti dostala problematika civilnej ochrany
obyvateľstva (ďalej len COO). Okrem snahy
dosiahnuť základnú informovanosť obyvateľov o COO, je to tiež jeden z dôvodov, prečo
Vám predkladáme tento materiál s aktuálnymi informáciami o zabezpečení COO. COO
je systém úloh a opatrení zameraných na
ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia
a prijímaní opatrení na zníženie rizík ohrozenia ako aj určenia postupov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

−−

Mimoriadne udalosti (udalosti s nepriaznivým vplyvom na život, zdravie alebo
majetok) z pohľadu COO sú:
−− živelné pohromy (nepriaznivé pôsobenie prírodných síl spojené s pôsobením
nebezpečných látok alebo ničivých faktorov) -povodne a záplavy, prietrže mračien a krupobitia, veľkoplošné požiare,
víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity
a lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenia,
−− havárie (odchýlka od ustáleného prevádzkového stavu, spojené s únikom
nebezpečných látok alebo pôsobením
ničivých faktorov) - výbuchy a požiare, úniky nebezpečných látok, ropných
produktov a iných s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne, poškodenie
vedení rozvodných sietí, ich zariadení
a diaľkovodov,
−− katastrofy (udalosti s krajne nepriaznivým nárastom ničivých faktorov a ich
následnej kumulácie v dôsledku živelnej
pohromy a havárie) - veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené
s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodohospodárskych
diel a podobne.

−−

Povinnosťou fyzických osôb (v prípade
mimoriadnej udalosti) je:

Kontaktné a informačné miesta:

−−
−−
−−
−−
−−

dodržiavať pokyny krajských úradov,
obvodných úradov a obcí,
riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré
vlastnia alebo sú im zverené,
plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach COO a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,
vykonávať časovo obmedzené práce
pre COO súvisiace s bezprostrednou
ochranou života, zdravia a majetku,
poskytnúť vecné prostriedky, ktoré
vlastnia alebo užívajú,
poskytnúť potrebné prostriedky
a prostriedky na núdzové ubytovanie
osobám postihnutým mimoriadnou
udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.

V prípade ohrozenia, alebo mimoriadnej
udalosti nezabudnite:
−− zachovať rozvahu,
−− zaujímať sa o dianie vo svojom okolí
−− sledovať vysielanie rozhlasu a televízie,
−− pamätať na sebaochranu, poskytovanie prvej pomoci a vzájomnej pomoci iným v núdzi,
−− riadiť sa pokynmi zodpovedných orgánov.

Rozhodujúcim opatrením vykonávaným na ochranu obyvateľstva je varovanie obyvateľstva.
Pri ohrození, alebo vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti, je vykonávané:
- varovným signálom „VŠEOBECNÉ
OHROZENIE“ uskutočňovaným dvojminútovým kolísavým tónom sirén doplneným hovorenou (slovnou) informáciou.
Pri ohrození ničivými účinkami vody je
vykonávané:

Okresný úrad odbor krízového riadenia v Leviciach
Mestský úrad v Leviciach - referent CO a KR
Internetová stránka Úradu CO MV SR

č.tel.: 036/6312844
č.tel.: 036/6221923
www.uco.sk

- varovným signálom „OHROZENIE
VODOU“ - uskutočňovaným šesťminútovým stálym tónom sirén doplneným
hovorenou (slovnou) informáciou.
Koniec ohrozenia je vykonávané:
- signálom „KONIEC OHROZENIA“ uskutočňovaným dvojminútovým stálym
tónom sirén bez opakovania doplneným
hovorenou (slovnou) informáciou.
Ďalšie informácie sa dostanú k občanom
prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestským rozhlasom poprípade informačným
kanálom a informácia obsahuje:
- deň a hodinu vzniku alebo skončenia
ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, druhu ohrozenia, veľkosti ohrozeného územia
a základné pokyny na konanie obyvateľstva.
Ďalšími opatreniami vykonávanými na
ochranu obyvateľstva sú:
ukrytie obyvateľstva, evakuácia, prostriedky individuálnej ochrany, improvizované
prostriedky ochrany, prostriedky jódovej
profylaxie, zdravotnícka pomoc. Z uvedeného vyplýva, že každý občan vo svojom
vlastnom záujme a v záujme svojej rodiny,
by nemal brať na ľahkú váhu informácie
ohľadom civilnej ochrany, ktoré mu v prípade mimoriadnej udalosti pomôžu ľahšie
prekonať prekážky a hlavne chrániť svoje
zdravie ako aj zdravie svojich spoluobčanov.

PRÍRUČKA NA OCHRANU
OBYVATEĽSTVA VO FORME
KALENDÁRA DO KAŽDEJ
DOMÁCNOSTI

Do konca februára 2015 Vám Mestský
úrad v Leviciach za pomoci aktivačných
pracovníkov vloží do schránok príručku na
ochranu obyvateľstva vo forme kalendára.
Účelom tejto príručky je predložiť Vám
súhrn informácií, ktoré je potrebné vedieť
a môžu Vám byť užitočné pri vzniku
mimoriadnej udalosti.
Ing. Miroslav Stanek ref. CO a KR MsÚ
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ U PRIMÁTORA

Vážení občania,
z dôvodu bližšieho kontaktu vedenia mesta s občanmi sa aj v roku 2015 bude raz do mesiaca (každú prvú stredu v mesiaci) konať Deň
otvorených dverí u primátora mesta.
Termíny na rok 2015:
4. február		
5. august
4. marec 2. september
1. apríl 7. október
6. máj
4. november
3. jún
2. december
1. júl

Stretnutia sa konajú v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo
dverí 34 od 13,00 h do 16,30 h.
O prípadných zmenách termínov z pracovných či zdravotných dôvodov Vás budeme informovať.

INFORMÁCIA PRE DODÁVATEĽOV O ELEKTRONICKOM
TRHOVISKU
Oznamujeme právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu (t.j. také, ktoré bez prispôsobenia môžu byť okamžite po nadobudnutí používané bez potreby akejkoľvek úpravy), aby sa zaregistrovali na elektronickom trhovisku.
Elektronické trhovisko je informačný systém
verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie
ponuky a nákupu tovarov, služieb alebo stavebných prác bežne dostupných na trhu ako
aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.
Elektronické trhovisko prevádzkuje Elektronický kontraktačný systém (EKS). Testovanie
plne funkčného elektronického trhoviska by
malo byť ukončené začiatkom tohto roku.
Mesto Levice ako verejný obstarávateľ
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bude
povinné obstarávať tovary, služby a stavebné
práce bežne dostupné na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska.
Cez elektronické trhovisko sa bude obstarávať tak, že objednávateľ zadefinuje svoju
požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo
vytvorením vlastnej objednávky a následne
sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom
ktorýkoľvek dodávateľ registrovaný v elektronickom kontraktačnom systéme bude
môcť predložiť svoju ponuku.
Do elektronického trhoviska sa môžu zapojiť
v podstate všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať služby. Stačí,
aby vyplnili registračný formulár na portáli

www.eks.sk v zóne Elektronického trhoviska
a zaregistrovali sa do Zoznamu podnikateľov
na Úrade pre verejné obstarávanie.
Registrácia do elektronického trhoviska je
skutočne veľmi jednoduchá, po prihlásení sa
do elektronického trhoviska na portáli www.
eks.sk si môžete pozrieť v školiacej dokumentácii demoverziu registrácie dodávateľov.

v systéme nenachádza. Do tohto overenia je v systéme evidovaný ako „predregistrovaný“.
6.

Vykoná sa zaslanie jednorazových prihlasovacích údajov do vlastných rúk.

7.

Čaká sa na potvrdenie informácie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, a to
buď integráciou so zoznamom podnikateľov alebo manuálnym spôsobom.

8.

Po úspešnom overení a prihlásení sa
overovacími údajmi bude dodávateľ
úspešne zaregistrovaný.

Stručne registrácia dodávateľa:
1.

2.

Dodávateľ po prihlásení sa na portál
www.eks.sk v pravom hornom rohu
vyberie z dvoch slovných spojení „Prihlásenie“ a „Registrácia“ slovné spojenie „Registrácia“. V rámci registrácie si
vyberie „Registrovať dodávateľa a dostane sa do registračného formulára.
Dodávateľ nato, aby bol úspešne registrovaný v EKS musí byť zapísaný v zozname podnikateľov.

3.

V prípade, že dodávateľ neuvedie informáciu, že je zapísaný v zozname podnikateľov, systém ho upozorní a vyzve na
zápis do zoznamu podnikateľov.

4.

Dodávateľ následne zadá heslo a dokončí žiadosť o registráciu.

5.

Systém povolí žiadosť o registráciu iba
v prípade, že sa daný dodávateľ ešte

Pri registrácii dodávateľ vyplní predmet plnenia prostredníctvom CPV kódov, nimi
definuje rozsah tovarov, služieb a stavebných
prác, ktoré plánuje na elektronickom trhovisku ponúkať.
Dôležité je označiť: možnosť zasielania informácií o zadaní zákazky, tým bude dodávateľ
e-mailom upozornený pri každom vyhlásení
obchodu, ktorý obsahuje zhodné CPV kódy,
aké zadal pri registrácii do predmetu plnenia.
Ak túto možnosť neoznačí nebude informovaný o žiadnom vyhlásenom obchode.
Dôležitá poznámka:
Dodávateľ, ktorý počas registrácie ešte nie je
zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade
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pre verejné obstarávanie po prihlásení bude
evidovaný ako „neaktívny“, bude môcť pripravovať ponuky, ale nemôže ich zverejňovať a ani obchodovať. Musí čakať na zápis
do zoznamu podnikateľov. Po jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov a po jeho overení
bude môcť zverejňovať ponuky a obchodovať – bude evidovaný ako „aktívny“.

samospráva

Zároveň odporúčame dodávateľom oboznámiť sa s obchodnými podmienkami
elektronického trhoviska, ktoré sú zverejnené v EKS.
Týmto vyzývame dodávateľov, že ak sa
budete chcieť uchádzať o zákazky mesta,
prípadne iné zákazky v rámci celého Slo-
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venska, aby ste sa zaregistrovali do elektronického trhoviska čo najskôr.
Ing. Božena Krajčovicová,
vedúca odd. vnútornej prevádzky MsÚ Levice

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA REFERÁTE DANÍ A POPLATKOV
Vážení občania, oznamujeme Vám, že na referáte daní a poplatkov je od 2. februára 2015 do 30. apríla 2015 utorok určený ako nestránkový deň.
Nestránkovým dňom zostáva aj štvrtok.
Dôvodom dočasnej zmeny stránkových 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.

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Mesto Levice vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia
(MZZO) na území mesta Levice a mestských častí, aby do 15. februára 2015 na Mestský úrad Levice oznámili údaje a spotrebu za každý
MZZO - tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300
kW) alebo energetický zdroj.

v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, uložením pokuty do 663,87 €.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2015 je mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy,

Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na rok 2015“ je možné si prevziať v kancelárii prvého kontaktu MsÚ
Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta.

Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267) a v úradných tabuliach mesta Levice.

Štatistické údaje Matričného úradu mesta Levice rok 2014
V Leviciach sa v minulom roku narodilo 1141 detí, z toho 567 chlapcov a 574 dievčat.
Najpoužívanejšie mužské mená v roku 2014 boli Michal, Jakub, Tomáš, Adam, Oliver, zo ženských mien prevládali Natália, Viktória,
Sofia, Ema a Sára.
Na levickej matrike nebola núdza ani o nezvyčajné mená ako napr.
Ryan, Sebbyen, Jay, Santiago, Ghasan, Matteo, Adil, Esteban, Nadin,
Kira, Layla, Myrtill, Zeynep, Hailie, Molly, Savanahh.
Bolo uzavretých 158 sobášov, 58 cirkevných a 100 občianskych.
Z celkového počtu uzavretých manželstiev bolo osem sobášov s cudzincom.
Úmrtí bolo 697, z toho bolo 354 mužov a 343 žien.
Ilustračná snímka

Sylvia Víziová,
matrikárka
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Pripomenuli sme si 70. výročie oslobodenia mesta

Dňa 18.12.2014 sa na Námestí hrdinov uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Levíc. Pietna
spomienka sa uskutočnila za účasti predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov mesta, okresu Levice, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcov politických strán a hnutí. K dôstojnému a slávnostnému priebehu pietneho aktu prispeli i príslušníci
13. mechanizovaného práporu Levice, ktorí si spolu s prítomnými
uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu.

Pri tejto príležitosti bola na základe Rozkazu ministra obrany SR
Martina Glváča udelená pamätná vojenská medaila priamym účastníkom odboja p. Věre Stehlíkovej, p. Zuzane Fašánekovej, p. Anne
Pompošovej, p. Ivanovi Drahošovi, p. Vojtechovi Hotákovi, p. Milanovi Drahošovi, p. Ľudovítovi Královi, p. Jánovi Hajkovi, p. Ambrózovi Demiánovi, p. Gizele Gunárovej a p. Judite Zelinovej. Medailu
odovzdal veliteľ 13. mechanizovaného práporu v Leviciach ppl. Dušan Michálek. „Táto medaila nech sa stane symbolom boja proti všetkým prejavom rasizmu a nevraživosti založenej na princípe rasovej
a náboženskej nenávisti,“ uviedla vo svojom príhovore zástupkyňa
Ministerstva obrany SR p. Viera Mocková. Ako ďalej dodala, touto
medailou sa oceňujú záslužné a odvážne činy, ktoré ocenení osobne
vykonali počas 2. sv. vojny. Táto medaila bola pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia 2. svetovej vojny udelená 1917 odbojárom.
Pri tejto príležitosti boli Ústredným riaditeľstvom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelené Čestné uznania osemnástim organizáciám a jednotlivcom za spoluprácu s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach,
ktoré odovzdal jeho predseda p. Ján Hamar.
(am)

Výťažok z aukcie obrazov potešil pred Vianocami
deti aj seniorov z Levíc
V nedeľu 7. decembra 2014 sa v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach
konala Benefičná aukcia obrazov pod
názvom Art for help 2014. Aukcia sa
uskutočnila pod záštitou zástupkyne primátora mesta Levice Mgr. Beáty Vrábelovej a koordinátora benefície Csabu Tolnaia a Mgr. Margaréty Novákovej. Hlavná
myšlienka umeleckého benefičného projektu Art for help – umením pomôcť, je
pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi finančnými prostriedkami získanými aukciou
obrazov.
Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku
2007, kde boli ponúknuté obrazy iba od
jedného umelca a to zakladateľa myšlienky p. Jozefa Kanyuka. Každým rokom
však umelcov ochotných nezištne ponúknuť svoje diela do aukcie pribúda a taktiež sa toto benefičné podujatie teší stále
väčšej podpore verejnosti.
Tento rok sa benefičnej aukcie zúčastnilo
31 umelcov. Išlo o profesionálnych a amatérskych výtvarníkov, z ktorých mnohí vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale

aj v zahraničí. Do tohtoročnej aukcie spolu
darovali 49 umeleckých diel.

v dome, OZ Šťastný domov a Spojenej škole internátnej v Leviciach.

Finančný výťažok určený pre mesto Levice v sume 700 Eur a 8 ks nákupných
poukážok na nákup tovaru v hodnote 50
Eur v COOP Jednota Levice boli rozdelené a odovzdané dňa 19.12.2014 deviatim
občanom a rodinám v hmotnej a sociálnej
núdzi z Levíc a neziskovým organizáciám a občianskym združeniam OZ Miesto

Všetkým účastníkom aukcie ďakujeme za
podporu tohto charitatívneho podujatia
a za pomoc ľuďom v núdzi.
Foto: Gabriel Kosmály ml.
Gabriela Špaňová
ref. sociálnych vecí MsÚ Levice

rôzne
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Centrum právnej pomoci už aj v Leviciach
Aj ľudia v núdzi budú môcť využívať právne služby. Na mestskom úrade vzniklo konzultačné pracovisko, kde sa s právnikom môžu
poradiť aj tí, ktorí by si to ináč nemohli finančne dovoliť.
Na Mestskom úrade v Leviciach bolo od januára t.r. zriadené konzultačné pracovisko
Centra právnej pomoci, ktorého cieľom je
poskytovanie právnej pomoci osobám, ktoré
si ju z dôvodu svojej príjmovej a majetkovej
situácie nemôžu dovoliť. Konzultačné pracovisko bude otvorené 2x mesačne, spravidla
každý druhý týždeň v piatok od 9,00 h do
15,00 h v budove mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39. Konzultačné dni v konzultačnom pracovisku Levice sú naplánované
na prvý pol rok nasledovne:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

30.01.2015
13.02.2015
27.02.2015
13.03.2015
27.03.2015
10.04.2015
24.04.2015
15.05.2015

−−
−−
−−

29.05.2015
12.06.2015
26.06.2015

až po zastupovanie pred súdom právnikom
centra alebo advokátom.

Právna pomoc je poskytovaná formou predbežných konzultácií, kde v rozsahu max.
1 hodiny a za poplatok 4,50 Eur právnik
Centra rozoberie právny problém klienta,
vysvetlí situáciu z právneho hľadiska, zákonné možnosti riešenia a poradí mu ďalšie
základné kroky, ktoré môže podniknúť sám
alebo prostredníctvom Centra. V prípade,
že klient potrebuje komplexnejšiu právnu
pomoc spočívajúcu v spisovaní právnych
podaní alebo zastupovaní v súdnom konaní,
môže požiadať o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom predpísaného tlačiva.
Pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky nároku na
právnu pomoc, centrum následne poskytne
komplexnú bezplatnú právnu pomoc, ktorá
môže mať formu od právneho poradenstva

Na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má občan právo, ak spĺňa
súčasne tieto tri podmienky:
1.

Nachádza sa v stave materiálnej núdze, t.j. je poberateľ dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo
jeho príjem nepresahuje 1,6-násobok
životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť
svojím majetkom;

2.

Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu;

3.

Hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.
(am)

Vianočné mestečko
Od štvrtka 18. decembra až do nedele, 21. decembra 2014 vyrástlo v Leviciach vďaka dvom najmladším poslankyniam Vianočné mestečko.
Jeho otvorenie sprevádzalo vystúpenie speváckych súborov Domovina
a Nádej. Štyri dni plné energie, optimizmu, vianočnej pohody a rodinnej atmosféry, ktorú dopĺňala vôňa dobročinnej kapustnice, vareného
vínka a neutíchajúci smiech detí. Celú atmosféru dopĺňalo tlmené svetlo sviečok, čečina zdobená sušenými pomarančmi, červenými stuhami
a orieškami. To svoje si vo Vianočnom mestečku našli ľudia všetkých
vekových kategórií, od malinkých detičiek až po seniorov.
Miesto konania bolo vybraté podľa možností a napriek tomu, že
mnoho ľudí vrátane organizátoriek s ním nebolo hneď zo začiatku stotožnených, Martine Gašparovej a Petre Števkovej sa podarilo
z tohto miesta vytvoriť síce malé, ale útulné miesto s čarom Vianoc.
Podľa ich slov dopadlo Vianočné mestečko nad očakávania, jednak
čo sa týka účasti, ale aj pozitívnych ohlasov. „Vieme, že tento nultý
ročník nebol úplne dokonalý a je ešte čo zlepšovať, avšak podľa svojich možností, a v niektorých chvíľach ešte aj kúsok nad ne, sme sa
snažili,“ dodávajú organizátorky. Po vyhodnotení sa zhodli na tom,
že v prípade ďalších rokov je potrebné do tohto projektu zapojiť ešte
viac ľudí, pretože napriek ich úsmevom počas všetkých dní konania
Vianočného mestečka, boli už aj ony na pokraji so svojimi silami.

„Vďaka patrí hlavne všetkým návštevníkom a ľuďom, združeniam,
médiám, ktorí nám pomáhali. Celý zoznam tých, ktorí nám pomohli môžete nájsť na našej facebook stránke „Vianočné mestečko Levice“. „Skvelá spolupráca,“ konštatujú organizátorky. Najkrajšou vecou, s ktorou sa počas organizácie Vianočného mestečka
stretli, bolo to, že im najviac pomáhali takí, ktorí potrebovali sami
pomoc. A práve nezištnosť, úsmevy a vďaka vytvorili aspoň na
štyri dni v Leviciach to pravé vianočné čaro.

POĎAKOVANIE
Mesto Levice sa touto cestou chce poďakovať n. o. BEVA ISTOTA Levice za sponzorský dar vo forme 150 ks mikulášskych balíčkov,
ktoré boli rozdané rómskym deťom v lokalite Ladislavov dvor dňa 5.12.2014 prostredníctvom sociálnych pracovníčok Mestského úradu
Levice.

(pm)
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Základná umelecká škola Levice

VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
dňa 10. februára 2015
o 17,00 hod. v Dome Reviczky
v Leviciach na Vojenskej ulici
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