NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 4, ročník XIII., september 2015, nepredajné

Na mestskom úrade
vybavíte už aj výpis
z listu vlastníctva
či registra trestov
Na mestských a obecných úradoch vzniknú do konca roka univerzálne
pracoviská, na ktorých si budú môcť občania pohodlne vybaviť
výpis z registra trestov, z listu vlastníctva či z obchodného registra.
Viac na str. 2.

UŽ ROK NÁM POMÁHATE
RIEŠIŤ NEDOSTATKY
Portál www.odkazprestarostu.sk umožňuje
občanom nahlasovať problémy, ktoré ich
v meste trápia. Rozbitá cesta, hrdzavé zábradlie či nefunkčné osvetlenie? Odfoťte nedostatky a pošlite nám ich prostredníctvom
mobilu alebo internetu!. Viac na str. 4.

POHODA ZA MESTOM VÁS
ČAKÁ V HORŠI
V mestskej časti Horša vznikol nový oddychový priestor pre obyvateľov a návštevníkov Horšianskej doliny. Okolie nevyužívanej studne zrevitalizovalo mesto
z grantu nadácie Ekopolis. Viac na str. 5.

AKO ĎALEJ S KULTÚROU
V LEVICIACH?
Máte pocit, že sa v meste nič nedeje? Trápi
Vás chátrajúci amfiteáter? Máte nápady?
Dajte nám o nich vedieť! Viac na str. 8.
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DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA
V KRÁTKOSTI
Bývalá židovská škola je vyhlásená
na národnú kultúrnu pamiatku
Pamiatkový úrad SR vyhlásil bývalú
židovskú školu (objekt za synagógou) za národnú kultúrnu pamiatku.
Žiadosť o zaradenie tejto budovy do
zoznamu kultúrnych pamiatok podal mestský úrad na jar tohto roku.
Hlavným dôvodom bol zámer mesta
rekonštruovať tento objekt, na čo by
chcela samospráva získať prostriedky z európskych fondov. Všetky dotácie na podobné objekty však boli
smerované na rekonštrukcie objektov evidovaných v zozname kultúrnych pamiatok. Budova židovskej
školy bola postavená v r. 1935, no
židovská komunita si žiaľ školu dlho
neužila. V r. 1944 sa stala súčasťou židovského geta, po roku 1945
v nej sídlila učňovská škola, od roku
1949 Druhá osemročná stredná škola, a po od roku 1967 využívala priestory stredná ekonomická škola.
Verejné osvetlenie s novými LED
svietidlami
O nenávratný finančný príspevok vo
výške 391 tis. eur požiadalo mesto
Levice na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Spolufinancovanie mesta
vo výške 5 % z celkových nákladov
projektu 412 tis. je cca 20 tis. eur.
Z prostriedkov eurofondov a štátneho rozpočtu by mesto chcelo vymeniť
svietidlá za úspornejšie LED svietidlá
a to v lokalitách Cigánka, Nová osada
a v mestskej časti Kalinčiakovo. Spolu
ide o 509 ks stĺpov verejného osvetlenia. Podľa spracovanej svetelno-technickej štúdie sa očakáva úspora až
70 % nákladov. V prípade schválenia
prostriedkov Ministerstvom hospodárstva SR by mala byť realizácia dokončená do konca tohto roku.
Samospráva proti korupcii
Mestský úrad v spolupráci s Transparency International pripravuje
spracovanie Protikorupčnej stratégie.
Cieľom zavedenia protikorupčných
opatrení je najmä budovať dôveru
medzi predstaviteľmi mesta a jeho
občanmi. Prakticky to znamená zverejňovaním všetkých postupov a výsledkov rozhodovania mesta vyvrátiť

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 uchádzať o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
Levice na rok 2016.

Predpísané tlačivo žiadosti je k dispozícií na web stránke mesta a na Mestskom
úrad Levice v kancelárii prvého kontaktu.
Vyplnenú žiadosť o dotáciu vrátane povinných príloh je potrebné doručiť poštou, alebo osobne do podateľne MsÚ
do 31.októbra 2015.

DO BYTOV V ATOME
SA NASŤAHUJÚ PRVÍ NÁJOMNÍCI
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí v novembri 2014 schválilo
investičný zámer mesta odkúpiť v roku
2015 od spoločnosti DELTA Rent, s.r.o.,
58 nájomných bytov v bytovom dome
Atom, ako aj spôsob financovania kúpy
predmetných bytov. Predmetom kúpy sú
4 garsónky, 34 dvojizbových a 20 trojizbových bytov zrealizovaných prestavbou
objektu ATOM – Blok 2A, 2B na Rozmarínovej ul. č. 6. V zmysle schváleného uznesenia MsZ mesto Levice v januári tohto
roku podalo opätovne žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadosť
o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie
58 nájomných bytov v bytovom komplexe
Atóm. Nakoľko obe žiadosti mesta na poskytnutie dotácie boli kladne posúdené,
mesto v súčasnej dobe čaká už len na prevod finančných prostriedkov schválených
na kúpu nájomných bytov. V najbližších
týždňoch by sa tak už do odkúpených
nájomných bytov mohli nasťahovať prví

nájomníci, ktorí si na Mestský úrad Levice
podali žiadosti o pridelenie bytu a ktorých
na základe splnenia podmienok stanovených v zákone č. 43/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a VZN
mesta Levice č. 126 o podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných
s podporou štátu odporučí riešiť sociálna
a bytová komisia MsZ.
JUDr. Gabriela Andrašková
vedúca odd. služieb občanom MsÚ Levice

SR, Ministerstva vnútra SR a Združenia
miest a obcí Slovenska s cieľom zlepšiť
a sprístupniť elektronické služby verejnej správy občanom tak, aby si celú
svoju agendu mohli vybaviť na jednom
mieste. Nebude tak potrebné investovať čas a peniaze do prekonávania väčších vzdialeností pri návšteve viacerých
úradov a všetko potrebné si vybavíte
v mieste svojho bydliska.
V súčasnosti už existujú tri stovky takýchto obslužných miest na pobočkách
Slovenskej pošty. Od novembra tohto
roku sa tento počet rozšíri o 974 matričných úradov po celom Slovensku.
Celý tento projekt je spolufinancovaný
z európskych fondov v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Z týchto prostriedkov získajú mestá
a obce potrebnú výpočtovú techniku na
vybavenie obslužného pracoviska.

z verejných informačných systémov ako
výpis alebo odpis z registra trestov, výpis
z listu vlastníctva či výpis z obchodného
registra. Rozsah služieb sa bude priebežne
rozširovať. Národný projekt IOMO vznikol v spolupráci Ministerstva financií

samospráva

Určite zaujímavé pre občanov je, že všetky
poplatky za vystavenie vyššie uvedených
dokladov budú nižšie, ako sú na úradoch,
kde sa štandardne vydávajú. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými
listinami použiteľnými na právne účely.
Uvedené služby budú dostupné pre občanov na matrikách od novembra 2015.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC ZASADLO
393 PRVÁČIKOV
Po dvojmesačných prázdninách sa 2. septembra 2015 na základných školách opäť
rozozvučali školské zvončeky a žiakom
začali nové povinnosti. Všetky školy slávnostne privítali žiakov, pričom najväčšiu
pozornosť pútali najmä tí najmenší – prváci, ktorí prvýkrát prekročili brány škôl
a so záujmom sledovali dianie okolo seba
spolu so svojimi rodičmi a kde-tu sa objavili aj slzičky.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levice
je sedem základných škôl, kde v školskom
roku 2015/2016 do prvých tried nastúpilo spolu 360 prváčikov – ZŠ A. Kmeťa
60 žiakov v troch triedach, ZŠ Sv.Michala
53 žiakov v dvoch triedach, ZŠ Pri Podlužianke 88 žiakov v štyroch triedach, ZŠ

NA MESTSKOM ÚRADE VYBAVÍTE
UŽ AJ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA
ČI REGISTRA TRESTOV
Na mestských a obecných úradoch vzniknú do konca roka univerzálne pracoviská, na ktorých si budú môcť občania
pohodlne vybaviť úradné záležitosti. Na
tzv. Integrovaných obslužných miestach
občana (IOMO) budú môcť získať výpisy

Novinky z levickej radnice č. 4/2015

Saratovská 43 má 33 prvákov v dvoch triedach, ZŠ Saratovská 85 má 71 prvákov v 4
triedach, na ZŠ Školská ul. otvorili 2 triedy
pre 39 prvákov a na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je 16 prvákov v jednej
triede. Okrem toho v meste pôsobí jedna
cirkevná, jedna špeciálna a jedna súkromná základná škola. Na Katolícku školu
Vincenta de Paul nastúpilo 33 prváčikov
do dvoch tried, na ostatných prvé ročníky
v tomto školskom roku neotvárajú.
V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, a 24 dní prázdnin. Najbližšie si
školáci oddýchnu počas jesenných prázdnin od 29. do 30. októbra 2015.
Pokračovanie na ďalšej strane...
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rôzne fámy a tým odstrániť zbytočné
napätie medzi samosprávou a občanmi. Zavedenie niektorých opatrení
predstavuje výraznú úsporu verejných financií. Týka sa to najmä ekonomických oblastí ako je nakladanie
s majetkom a verejné obstarávanie.
Protikorupčná stratégia by mala byť
predložená na schválenie mestskému
zastupiteľstvu do konca tohto roka.
Na Ludanskej ceste pribudne
okružná križovatka
Problémy na jednej z najkritickejších
križovatiek v meste Ludanská – Kpt.
Nálepku by mali byť už čoskoro minulosťou. Vyriešiť by ich mala okružná
križovatka, na výstavbe ktorej sa
bude podieľať Mesto Levice v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym
krajom. Mestské zastupiteľstvo v Leviciach už vyčlenilo sumu vo výške
230 tis. eur aj schválilo znenie Zmluvu
o združení finančných prostriedkov,
združení činností a vzájomnej spolupráci na realizácii tejto stavby. Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby
bolo vydané ešte v roku 2010, jeho
právoplatnosť bola predlžovaná a v súčasnosti je platné do konca roku 2016.
Po podpísaní zmluvy a vydaní stavebného povolenia sa predpokladá ukončenie stavby do polovice roku 2016.
Mesto chce likvidovať divoké
skládky pomocou štátnej dotácie
Mesto Levice požiadalo o dotáciu vyše
90 tis. eur z Envirofondu na odstránenie nelegálnych skládok z územia
mesta a mestských častí . Zámerom
projektu ,,Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom v meste Levice“ je vyčistenie lokalít s nezákonne
umiestneným odpadom v meste Levice, ktoré sa tvorili niekoľko rokov,
niektoré opätovne aj napriek ich pravidelnému odstraňovaniu. Ich likvidáciou sa nielenže prispeje k zlepšeniu
životného prostredia, ale aj ku skrášleniu prostredia, v ktorom obyvatelia
mesta trávia svoj voľných čas. V meste
Levice bolo vytypovaných šesť čiernych skládok predovšetkým vo viničných a záhradkárskych lokalitách
v celkovej výmere 8471 m2. Celkové
náklady na likvidáciu týchto čiernych
skládok v meste Levice predstavujú
96 071,76 € s DPH, mesto by sa malo
spolupodieľať piatimi percentami (cca
4 800 eur).
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V parku na Novej osade bude
nový chodník
Ďalšou etapou rekonštrukcie parku na Hollého ulici je vybudovanie
nového chodníka. V roku 2011 tu
mesto vybudovalo nové detské ihrisko s názvom Sova, neskôr pribudol aj fit park pre seniorov a v minulom roku bolo kvôli zvýšeniu
bezpečnosti vybudované verejné
osvetlenie. Nový chodník zo zámkovej dlažby by mal byť postavený
do konca októbra. Počas výstavby
bude park dočasne zatvorený a preto prosíme občanov o pochopenie.
Turistická karta Nitrianskeho kraja
Využite výhodné zľavy v regióne!
Podobne ako aj iné regióny Slovenska má už aj Nitriansky kraj svoju
zľavovú kartu, ktorá je určená pre
návštevníkov regiónu, ale aj tých,
ktorí radi spoznávajú svoj rodný
kraj. Karta prináša zľavy na návštevu pamiatok, vstupy na kúpaliská,
wellness, kultúru, rôzne voľnočasové aktivity a atrakcie, reštaurácie
a mnohé iné. Kartu si môžu občania kúpiť za cenu 6 eur v informačných centrách alebo partnerských
zariadeniach. Taktiež môžu kartu
získať návštevníci vo vybraných
ubytovacích zariadeniach ako bonus k pobytovému balíku. Prehľadnú ponuku zliav návštevníci nájdu
v informačnej brožúre, ktorá je prílohou karty alebo priamo na stránke www.regionnitracard.sk.
Multifunkčné ihrisko v športovom areáli nebude
Žiadosť samosprávy o dotáciu
z Úradu vlády vo výške 49 600 eur
na výstavbu viacúčelového ihriska
v športovom areáli na Podjavorinskej ulici nebola schválená. Mesto
podalo v máji t.r. žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci programu
„Podpora rozvoja športu na rok
2015“ s cieľom vybudovať ďalšie ihrisko v areáli futbalového štadióna
na vytvorenie priestoru na trávenie
voľného času, ale aj na konanie rôznych turnajov, športových podujatí
či v rámci hodín telesnej výchovy.
Ihrisko malo slúžiť na rôzne druhy
športov – tenis, volejbal a futbal
pre žiakov, členov športových klubov a pre verejnosť.

samospráva

Vianočné prázdniny budú trvať od
23. decembra 2015 do 7.januára 2016.
Polročné budú 1. februára 2016 a jarné pre náš
kraj začínajú od 22. februára 2016. O necelý
mesiac nato, 24. marca, začínajú veľkonočné
prázdniny. Letné prázdniny budú trvať 64 dní.
Samozrejme, školákov čakajú hlavne povinnosti. Deviataci budú musieť absolvovať
celoslovenské testovanie pod názvom Testovanie 9–2016 (Monitor 9), ktorý uskutoční 6. apríla 2016 z predmetov matematika,
slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci a šiestaci sa môžu zúčastniť projektu celoslovenského testovania s názvom Komparo 4 a 6.

Novinky z levickej radnice č. 4/2015

Okrem toho sa pripravuje aj testovanie žiakov 5. ročníka s názvom Testovanie 5-2015
a to 25. novembra 2015 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktorého
cieľom je hodnotenie vedomostí žiakov pri
prechode z 1. stupňa ZŠ na 2. stupeň.
Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme úspešný a nezabudnuteľný školský rok.
Ing. Adriana Macáková
Útvar primátora MsÚ Levice
Foto: Základná škola Školská 14,
prvý školský deň
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Administrátor portálu podnet potvrdí
a odošle samospráve. Po prijatí podnetu
zamestnanec mesta Levice podnet odosiela kompetentným pracovníkom mesta na
riešenie. V prípade, že sa podnet netýka
kompetencií samosprávy, podnet sa odosiela zodpovednému subjektu. Na zverejnenie
reakcie má samospráva 14 dní od prijatia
podnetu, v opačnom prípade je podnet automaticky označený ako neriešený. Podnety sú pravidelne kontrolované prednostom
mestského úradu a taktiež na porade vedenia mesta sa podáva správa o stave ich riešenia.
Portál www.odkazprestarostu.sk prideľuje
podnetom štyri statusy, a to zaslaný, v riešení, vyriešený a neriešený. Portál zároveň
umožňuje obyvateľom pri podnetoch hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá,
pridávať komentáre či aktualizácie podnetov.
Od spustenia portálu v meste Levice 7. júla
2014 do 7. júla 2015 bolo nahlásených spolu

124 podnetov, z ktorých 88 bolo vyriešených
a zvyšných 36 je v riešení. Užívatelia najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality
ciest a chodníkov, poškodenia mestského
mobiliáru (lavičiek, ihrísk, smetných košov)
a zelene či znečistenia životného prostredia.
Časté sú podnety aj na nefunkčné verejné
osvetlenie. Podnety občanov sa snažíme
riešiť čo najrýchlejšie, nie vždy je to však
jednoduché. Niektoré problémy sa dajú vyriešiť tzv. „na počkanie“, ale pri mnohých je
potrebné napr. vypracovanie projektovej dokumentácie či majetkoprávne vysporiadanie. Samozrejme, najčastejšie sú problémom
financie, ktoré nie sú k dispozícii.

Portál Odkazprestarostu.sk bol po prvýkrát
spustený v Bratislave vo februári 2010, odkedy
sa postupne stal súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi vo viac ako 80 mestách
a obciach, zlepšil ich činnosť a napr. len za rok
2014 prispel k vyriešeniu skoro 6000 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov. Obľúbenosť
portálu rastie najmä vďaka jeho užívateľskej
priateľskosti a samosprávy nič nestojí.
Komunikácia samospráv a úspešnosť riešenia podnetov na portáli sa každý rok
hodnotí a najlepšie samosprávy sú oceňované cenou Zlaté vedro Milana Capáka.
(am)
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V HORŠIANSKEJ DOLINE SI MÔŽETE ODDÝCHNUŤ
PRI VYNOVENEJ STUDNIČKE

Tento priestor bol upravený s podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko
v rámci programu Pohoda za mestom.
V mestskej časti Horša vznikol nový oddychový priestor pre obyvateľov a návštevníkov Horšianskej doliny. Okolie nevyužívanej
studne zrevitalizovalo mesto z grantu Nadácie Ekopolis.
V obci bolo pôvodne päť spoločných studní, z ktorých sa dnes nevyužíva ani jedna,

UŽ ROK MÔŽETE POSIELAŤ
ODKAZY PRE STAROSTU
Portál www.odkazprestarostu.sk umožňuje
Levičanom nahlasovať problémy, ktoré ich
v meste trápia. Poškodené cesty, neudržiavaná zeleň či zanedbané objekty - podnety
môžu občania posielať prostredníctvom
webovej stránky www.odkazprestarostu.sk
alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri
každom podnete je potrebné uviesť krátky
názov a popis problému, zvoliť príslušnú
kategóriu, ktorej sa podnet týka, určiť ulicu,
kde sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

samospráva

pretože ich úlohu prebral verejný vodovod.
V súčasnosti by sa mohla ich funkcia obnoviť aspoň na rekreačné účely. V rámci projektu Prameň osvieženia vybrali zástupcovia mestského úradu spoločne s obyvateľmi
mestskej časti ako najvhodnejšiu studňu
na námestí a prediskutovali spolu aj návrh
úpravy priestoru okolo studne. Keďže dobrovoľnícke činnosti sú podmienkou týchto
grantov, verejnú studňu a jej okolie zrevitalizovali dobrovoľníci, obyvatelia mestskej
časti Horša aj poslanci Komisie mestskej
časti Horša a Mestského parlamentu mládeže. V priebehu júna a júla sa v rámci
projektu vyčistilo okolie studne, osadil plot
a upravili brehy potoka. Drevené prvky
studne - kaskády na vodu zo studne z dubových nádob a korýtok boli zabezpečené
dodávateľsky. V auguste sa osadili lavičky

a vysadili okrasné kríky a kvety, ktoré tento
priestor ešte viac skrášlia.
Národná prírodná rezervácia Horšianska
dolina je s rozlohou 326 ha najväčších chráneným územím v týchto končinách. Prechádza cez katastrálne územia obcí Horša
(Levice), Krškany, Kmeťovce (Drženice)
a Žemberovce. Za rezerváciu bola vyhlásená v r. 1976. Dolina má charakter kaňonu,
skalné steny vysoké 20-30 m vytvárajú skalné veže a rebrá. Rázovitú dedinku so zachovalou pôvodnou ľudovou architektúrou obklopujú husté lesy a romantickú atmosféru
dotvára aj kľukatý potok Sikenica.
Na projekt s názvom Prameň osvieženia
získalo Mesto Levice prostriedky vo výške
2 460 eur z grantového programu Pohoda
za mestom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Heineken
Slovensko už piaty rok. Celkové náklady
projektu sú 2940 eur, 90 % nákladov bolo
krytých z grantu a 10 % hradilo mesto.
Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia
Ekopolis v spolupráci s partnerom programu spoločnosťou HEINEKEN Slovensko,
je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov
nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť
skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie
ich voľného času. Výsledkom by mali byť
bezpečné a príjemné miesta na oddych,
zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre

stretnutia a sociálne kontakty. Päť najlepších projektov získalo podporu v celkovej
výške 16 000 eur. Prameň osvieženia bude
príjemným začiatkom alebo ukončením
výletov návštevníkov Horšianskej doliny.
Je to už štvrtý projekt samosprávy v priebehu niekoľkých rokov realizovaný s podporou Nadácie Ekopolis. V roku 2010 už

mesto z tohto grantu vybudovalo turistický
náučný chodník s informačnými tabuľami
o prírodných zaujímavostiach Horšianskej
prírodnej rezervácie. Okrem toho boli realizované projekty Levické rybníky a projekt
Spoločnej za nový Šiklóš. Pri všetkých projektoch sa na realizácii podieľali aj poslanci
mládežníckeho parlamentu pod vedením
poslankyne MsZ Martiny Gašparovej.
Ing. Adriana Macáková
Útvar primátora MsÚ Levice
Foto: mesto Levice

„Každý deň stretnúť človeka... Človeka stretnúť, ktorého srdce v tebe bije. Človeka stretnúť každodenne.“
Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom úrade v Leviciach organizuje občianske obrady a slávnosti:
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA, JUBILEJNÉ SOBÁŠE, OBČIANSKE ROZLÚČKY, POHREBY
- ak máte záujem o zapísanie Vášho dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni (tejto slávnosti 		
sa môžete zúčastniť aj v prípade, že vaše dieťatko bolo alebo bude pokrstené),
- ak si chcete zopakovať svoje ÁNO pri príležitosti Vášho jubilejného sobáša,
- ak Vás niekto blízky navždy opustil a potrebujete zabezpečiť dôstojnú rozlúčku alebo pohreb,
neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: 036/6350277 alebo osobne MsÚ Levice, prízemie č. dv. 8.
Všetky služby ZPOZ sú pre občanov zdarma.
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Jednorazové dávky sú dobrovoľnou formou sociálnej pomoci mesta a na ich poskytnutie nie je právny nárok.
Pri poskytovaní jednorazových dávok Mesto Levice postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 417/2013 Z.z.“) a v zmysle VZN mesta Levice č. 127 o postupe
a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice (ďalej len „VZN „).
Jednorazové dávky môže mesto poskytnúť občanom na riešenie
špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
a ekonomickej situácií, nevedia si svoju situáciu sami vyriešiť
vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu

situáciu. Jednorazové dávky možno poskytnúť občanom s trvalým
pobytom na území mesta Levice, ktorí nemajú voči mestu finančné záväzky a to na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.
Jednorazové dávky je možné poskytnúť spravidla raz v kalendárnom roku a občan si môže podať žiadosť ak spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 417/2013 Z. z. a VZN.
Bližšie informácie o poskytnutí jednorazových dávok poskytnú občanom sociálne pracovníčky Mestského úradu
v Leviciach, oddelenie služieb občanom a organizáciám,
I. poschodie, č. d. 50.
Pri návšteve každý občan bude informovaný o postupe pri
podaní žiadosti. Občan je povinný podať písomnú žiadosť
o poskytnutie jednorazových dávok. Potrebné tlačivá si prevezme pri osobnej návšteve MsÚ v Leviciach.
Gabriela Špaňová
sociálny pracovník MsÚ Levice

KONIEC VIANOČNÝM DREVENÝM DOMČEKOM
December 2013. Pri prechádzke mestom som mala pocit, akoby
bol všedný večer. Nebol. Bol totiž Štedrý. Len akýsi smutný. Asi
najsmutnejší Štedrý večer na svete. Bez snehu, bez atmosféry, bez
detského smiechu a bez vône vareného vínka v povetrí...
Začiatkom roka 2014 sme odhodili mladé stranícke kabátiky, aj
keď bolo ešte celkom tuho. Nápadov bolo viac než zdrojov, a preto
sme to chceli celé postaviť na láske, porozumení a pomoci. Táto
časť života ma naučila, že keď človek rozdá nezištne pozitívnu
energiu, niekoľkonásobne sa mu časom vráti.
Keď mali pred voľbami 2014 kandidáti plné ruky práce s predvolebným gulášom, my sme sa sústredili na povolebnú vianočnú
Mestské zastupiteľstvo na základe návrhu mestského úradu schválilo odstránenie drevených domčekov z verejného priestranstva
pred OD Pokrok a ich ponúknutie materským a základným školám či mestským organizáciám.
Dôvodom na ich likvidáciu je skutočnosť, že predmetné stánky
nie sú počas roka využívané tak ako bolo predpokladané. Vianočné trhy sa tu organizovali trikrát, s minimálnym príjmom do
rozpočtu mesta. O predaj v domčekoch pri OD Perec nebol zo
strany predávajúcich záujem, aj napriek ponuke ich prenájmu za
symbolickú cenu. Taktiež by som pripomenul, že mesto niekoľkokrát ročne umožňuje podnikateľom ponúkať svoje výrobky na
podujatiach spojených aj so stánkovým predajom.
Stánky boli niekoľkokrát poškodené vandalmi, boli na nich
ukradnuté kovové podpery výdajných okienok, vylámané zámky, porozbíjané umývadlá, poškodené zariadenia na ohrev vody

rôzne
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FOTOGRAFIE DO SÚŤAŽE MÔŽETE POSIELAŤ
DO KONCA SEPTEMBRA!

VZÁJOMNE SI POMÁHAJME
Občania, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi sa
môžu obrátiť na mesto Levice so žiadosťou o sociálnu pomoc.
Jednou z foriem sociálnej pomoci občanom je poskytnutie
jednorazových dávok a to: jednorazovej dávky alebo jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
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kapustnicu. A keď sme sa po úspešných vianočných trhoch tešili na
ďalší ročník, niekde tam, za humnami, sa začali kuť plány, prečo sa
to nedá. Na 5. zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 8. 2015,
neprešiel môj poslanecký návrh na premiestnenie drevených domčekov spred OD Pokrok na Námestie hrdinov, kde sa mohli využívať kedykoľvek počas roka. Návrh podporili len 3 poslanci.
Je fajn, že pomaly po roku nám neprestávajú prichádzať notifikácie
z Vianočného mestečka na facebooku. Škoda, čochvíľa prestanú.
Mgr. Petra Števková

a vonkajšie rozvádzače elektriky. Náklady na sprevádzkovanie
stánkov po trojročnej odstávke v r. 2014 predstavovali sumu cca
3 900 Eur z rozpočtu mesta.
Premiestnenie drevených domčekov na námestie je z architektonického hľadiska nevhodné, nakoľko by narúšali koncepciu námestia. Ako vhodnejšia alternatíva sa nám javí forma prenájmu
stánkov na dobu trvania Vianočných trhov.
Ubezpečujem občanov, že urobíme všetko preto, aby sa Vianočné
trhy v Leviciach stali tradičným podujatím, na ktoré sa budeme
všetci tešiť a užívať si ich atmosféru. Pri tejto príležitosti Vás už teraz srdečne pozývam na nové Vianočné trhy, ktoré sa budú konať
v dňoch 18. – 22. decembra 2015 na Námestí hrdinov.
Ing. Rastislav Juhár
prednosta mestského úradu

Ešte stále môžete posielať svoje fotografie
do fotografickej súťaže Levice 2015. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi
zachytávajú svojim fotoobjektívom momentky zo života. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, kategória deti a mládež
do 16 rokov a kategória nad 16 rokov.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi, ktorí budú vyhodnocovaní

v osobitnej kategórii. Téma tohtoročnej
fotosúťaže je „ŽIVOT“.
Súťažné fotografie (maximálne štyri,
formát A4 21×30 cm) môžete odovzdať
v obálke označenej menom, adresou a názvom súťaže „Fotosúťaž – LEVICE 2015/9“
do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ
Levice alebo doručiť poštou na adresu
Mestský úrad, Námestie hrdinov 1,

934 01 Levice v termíne do 30. septembra
2015.
Na obálku nezabudnite uviesť aj vekovú
kategóriu, fotograf profesionál označí obálku heslom Profesionál. Súťaží sa
o hodnotné ceny. Najlepšie práce budú
sprístupnené verejnosti.

INFORMÁCIE PRE TURISTOV
V NOVÝCH PRIESTOROCH
Počas letných mesiacov sa Levická informačná agentúra presťahovala na novú
adresu. Nové väčšie priestory bývalého
kvetinárstva na Ul. Ľ.Štúra č. 3 sú pre činnosť informačnej kancelárie oveľa vhodnejšie ako doterajšie na Holubyho ulici za
mestským úradom. Tu sa tiesnili nielen
pracovníčky kancelárie, ale hlavne jej návštevníci, ktorí často museli vstupovať po
jednom. Nové väčšie priestory sú nielen

reprezentatívnejšie, ale hlavne dostupnejšie pre návštevníkov, ktorí často informačnú kanceláriu nevedeli nájsť.
Levická informačná agentúra patrí pod
Mestské kultúrne stredisko v Leviciach
a je členom Asociácie informačných centier. Hlavnou činnosťou informačnej
kancelárie je poskytovanie informácií
o historických pamiatkach, ubytovacích

a stravovacích zariadeniach, o kultúrnych
podujatiach, o možnostiach športu, oddychu a zábavy v regióne, o inštitúciách
a firmách v meste a iné... Ďalšou službou
je predaj máp, propagačných materiálov, turistických sprievodcov, publikácií
o Leviciach, obciach regiónu a Slovensku,
upomienkových a darčekových predmetov ako aj faxová a kopírovacia služba či
internet.

DETI Z LEVÍC SPOZNÁVALI TATRY
NA BICYKLOCH
V dňoch 17. - 23. 8. 2015 sa v rekreačnom zariadení Slovenského
červeného kríža (SČK) - v chate Henryho Dunanta v Mlynčekoch
vo Vysokých Tatrách uskutočnil letný rekondičný tábor pod záštitou

ÚS SČK Levice pre 20 detí z Levíc a okolia. Podobne ako po minulé
roky, deti vo veku od 8 do 15 rokov pod vedením svojich vedúcich Petra Benčeka, Oľgy Szalmovej, Martina Máťaša a Radky Lizákovej
mali zabezpečený bohatý program, s prihliadnutím na ich vek a záujmy, ale taktiež so zameraním a s cieľom ich všestranného pohybo-

vého a osobnostného rozvoja. Hlavnou náplňou tábora boli cykloturistika, športové aktivity, hry a oddych v krásnej prírode Vysokých
Tatier. Samozrejme nechýbala výučba a vzdelávanie v oblasti aktivít
SČK ako sú ukážky poskytovania prvej pomoci zraneným v rôznych
kritických situáciách, osvojenie si návykov a zručností potrebných
pri záchrane ľudského života, teoretické oboznámenie sa s činnosťou
SČK na Slovensku, darcovstvom krvi, činnosťou na školách a pod.
Premiérovo v tomto roku bola jednou z hlavných každodenných
náplní cykloturistika, kedy sa všetky deti spolu so svojimi vedúcimi
presúvali všade na svojich bicykloch a po cyklotrasách Tatranského
národného parku najazdili počas týždňa viac ako 120 kilometrov.
Počas týždňa deti navštívili múzeum tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici, Beliansku jaskyňu v Tatranskej kotline, športoviská
v obci Mlynčeky, múzeá a radnicu v meste Kežmarok, kde nás osobne prijal primátor mesta, oddýchli si vo wellnesscentre v Kežmarských Žľaboch, absolvovali niekoľko kilometrové cyklotúry spojené
s poznávaním tatranskej flóry a fauny atď. Chlapci a dievčatá denne
prekonávali samé seba, „lámali rekordy“ a pricestovali domov plní
zážitkov a pocitov, s novými kamarátmi a s predsavzatím, že na budúci rok sa stretnú opäť a opäť na bicykloch.
Text a foto: Mgr. Peter Benček, podpredseda SČK Levice, vedúci
tábora (a kolegovia)

rôzne
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NA KRÍKOCH KRUŠPÁNU ŠARAPATÍ
CUDZOKRAJNÝ ŠKODCA
Obľúbené kry stálozeleného krušpánu už niekoľko mesiacov poškodzuje málo známy škodca. Húsenica cudzokrajného motýľa
požiera mladé výhonky a spôsobuje postupné vysychanie rastliny.

Na Slovensku doteraz menej známy, ale v okolitých krajinách
rozšírený škodca, sa tento rok vyskytol už aj v našom meste. Ide
o vijačku krušpánovú (Cydalima perspectalis), ktorá má v priebehu roka až tri generácie, a tak môže spôsobiť škody na porastoch
veľmi rýchlo. Keďže je to cudzokrajný hmyz, v našich podmienkach nemá prirodzeného nepriateľa, a preto je potrebné pri zaregistrovaní jej výskytu urýchlene vykonať chemický postrek. Chemické prípravky sú na škodcu vysoko účinné, je však potrebné ich
v sezóne vykonávať opakovane. Vhodné chemické prípravky sú
Karate Zeon 5CS, Dursban 480 EC, Calipso. Zasiahnuté kry, či už
solitérne alebo celé živé ploty, sú schopné opätovnej autoregenerácie, ktorá však môže trvať dlhšie. Pri silne zasiahnutých kroch je
potrebné zvážiť ich výmenu.
V prípade, že občania registrujú väčšie poškodenie kríkov krušpánu, odporúčame obrátiť sa na pracovníkov referátu životného
prostredia MsÚ Levice aj z dôvodu lepšieho monitorovania rozšírenia tohto škodcu na území mesta.
Ing. Gabriela Danišová
ref. životného prostredia

			

VÁŽENÍ OBČANIA,

mesto Levice v spolupráci s občianskymi aktivistami pripravuje okrem iného:
1. revitalizáciu amfiteátra
(základná myšlienka je zelená oddychová zóna so zachovaním funkcií amfiteátra)
2. rozšírenie občianskej vybavenosti na sídlisku Vinohrady vedľa cykloplochy
(základná myšlienka je priestor pre voľnočasové aktivity detí a mládeže)
Privítame Vaše nápady a návrhy k obidvom zámerom. Vybrané námety budú zahrnuté do lokalitného programu.
Vaše podnety môžete do 25. 09. 2015
- predložiť osobne v kancelárii prvého kontaktu MsÚ Levice v úradných hodinách (resp. do schránky pri vchode) alebo
v kancelárii Levickej informačnej agentúry
- zaslať mailom na adresu info@levice.sk alebo kulturalv@mail.t-com.sk
- uviesť do elektronického dotazníka na web stránke mesta www.levice.sk
Vopred ďakujeme.						

RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta

DOTAZNÍK
(AMFITEÁTER, VINOHRADY)
MOJE NÁMETY PRE AMFITEÁTER:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

MOJE NÁMETY PRE VINOHRADY:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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GOLFOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA
MESTA LEVICE
V septembri minulého roku sa na golfovom ihrisku v Šuranoch uskutočnil
veľmi vydarený prvý ročník golfového
turnaja o Pohár primátora mesta Levice. Podujatia sa zúčastnilo celkovo
dvadsaťštyri hráčov prevažne z Levíc,
ale aj z iných partnerských klubov. Aj
na tento rok, konkrétne 10. októbra
2015, je naplánovaný druhý ročník

golfového turnaja o Pohár primátora
mesta Levice. Golf patrí k rozvíjajúcim
sa športom a viacero Levičanov za ním
dochádza až do najbližšieho golfového
klubu v Šuranoch. Na jar bolo znormovaných plnohodnotných deväť jamiek,
ktoré sú spolu aj s krytým odpaliskom
a celým zázemím k dispozícii všetkým
záujemcom od nula rokov do – pokiaľ

Mesto Levice a denné centrá v Leviciach srdečne pozývajú seniorov
mesta Levice na podujatia, ktoré sa budú konať v mesiaci október pri
príležitosti mesiaca úcty k starším:

vládzeme. Pod dohľadom skúseného
trénera môže každý záujemca „privoňať“ ku golfu a vyskúšať tento u nás stále netradičný šport. Bližšie informácie
o turnaji nájdete na stránke golfového
klubu.
Roman Salinka

VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC, 8. - 11. október 2015, 13,00 h – 17,00 h
Denné centrum III, Poľná ul. 4, prízemie
ŠACHOVÝ TURNAJ, 22. október 2015, 13,00 h – 17,00 h
Denné centrum I, Tekovská ul. 6
SÚŤAŽ V LÚŠTENÍ KRÍŽOVIEK, 27. október 2015, 13,00 h – 17,00 h
Denné centrum IV, Ul. priateľstva 32
VEDOMOSTNÝ KVÍZ O LEVICIACH, 28. október 2015, 13,00 h – 17,00 h
Denné centrum II, CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2
Bližšie informácie na MsÚ Levice, Nám. hrdinov 1,
oddelenie služieb občanom a organizáciám,
I. posch. č. d. 50, č. t. 036 6350214 alebo priamo
v denných centrách počas prevádzkovej doby

Dňa 1. 9. 2015 sa v Kalinčiakove uskutočnil už 3. ročník športového podujatia, ktoré sa organizuje na počesť rodáka z Kalinčiakova, Prof. JUDr. Imricha Karvaša, významnej osobnosti v histórii Slovenska. Jeho činy boli neraz naozaj odvážne a aj preto heslom
memoriálu bolo „BUĎ ODVÁŽNY A PREKONAJ AJ SEBA! Všetci zúčastnení mali odvahu bojovať so svojim druhým pohodlnejším ja a prišli súťažiť, pomáhať či inak podporiť toto podujatie a vzdať úctu a rešpekt rodákovi!
li účastnícky list. Na záver čakalo všetkých
chutné pohostenie – guláš.
Teší nás, že memoriálu sa zúčastnili súťažiaci nielen zo samotného Kalinčiakova, ale
aj ľudia z Levíc a okolitých obcí (aj z Banskej Štiavnice). Veľká vďaka patrí všetkým
súťažiacim, komisii MČ Kalinčiakovo, všetkým dobrovoľníkom - spoluorganizátorom,
hosťom, SČK, Mestskej polícii, zvukárovi,
fotografkám, fandiacim divákom a ľuďom,
ktorí prišli akciu podporiť.

VÍŤAZI 3. ROČNÍKA MEMORIÁLU
IMRICHA KARVAŠA:

žiaci, mládež, dospelí, seniori, zvlášť ženy
a muži, zmerali svoje výkony v štvordisciplíne: bicykel - beh- streľba zo vzduchovky
na cieľ/hod - beh. Náročnosť a dĺžky tratí
boli upravené podľa jednotlivých kategórií.
Súťažilo sa na čas, pričom rozhodovala aj
úspešnosť streľby na cieľ, resp. pri predškolskom veku a mladších žiakoch hod
kriketkou na cieľ. Víťazi na prvých troch
miestach v jednotlivých kategóriách boli
ocenení medailami a vecnými cenami.
Každý víťaz má aj spoločnú fotku s p. Milanom Karvašom. Všetci účastníci obdrža-

šport

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

3. ROČNÍK MEMORIÁLU
IMRICHA KARVAŠA V KALINČIAKOVE

Čestným hosťom podujatia bol Doc. Ing.
PhD Milan Karvaš CSc, syn Imricha Karvaša, ktorý prišiel memoriál podporiť aj
so svojím vnukom Erikom. Napriek tomu,
že tento rok oslávil svoje 83. narodeniny,
neváhal tento úctivý a pokorný pán merať
cestu z Bratislavy až do nášho Kalinčiakova. Členovia komisie MČ Kalinčiakovo
spolu s p. Karvašom a viceprimátorom
RNDr. Jánom Krtíkom pred začatím súťaže položili k pamätnej tabuli Imricha
Karvaša pamätný veniec. Súťažiaci si v kategóriách predškoláci, mladší žiaci, starší
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Predškolský vek:
Tamarka Petríková, Adam Petrík
Mladší žiaci:
Viktória Náppelová, Peter Nováky
Starší žiaci:
Martina Fiťková, Jakub Toma
Juniori:
Noemi Mojzešová, Matúš Kleštinec
Dospelí:
Katarína Fiťková, David Malý
Seniori:
Anna Kozmová, Daniel Matis
Ing. Elena Krajkovičová,
Komisia MČ Kalinčiakovo
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KTO BOL IMRICH KARVAŠ?
Imrich Karvaš – slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg, prvý
guvernér Slovenskej národnej banky - narodil sa v r. 1903 v Kalinčiakove (v tom čase
Varšanoch). Napriek tomu, že patril medzi
najvýznamnejších slovenských národohospodárov, pedagógov a spoluzakladateľov
Vysokej školy obchodnej, je pre mnohých
osobnosťou takmer neznámou. Študoval na
právnickej fakulte UK v Bratislave, v Paríži
a v Štrasburgu. Prednášal na Sorbone vo
Francúzsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku,
v Anglicku, v USA a v Kanade. Zastával
mnohé významné funkcie, napr. v roku
1938 minister vo vláde gen. Syrového, riadny profesor národného hospodárstva na
Slovenskej univerzite, tajomník Obchodnej
a priemyselnej komory, Zväzu slovenských
bánk, v rokoch 1939 – 1944 bol guvernérom
Slovenskej národnej banky. Z jeho podnetu
bola roku 1940 v Bratislave založená Vysoká
škola obchodná, dnes Ekonomická univerzita. Počas 2. sv. vojny sa významným spôsobom podieľal na financovaní Slovenského
národného povstania, keď nariadil presunúť
zo Slovenskej národnej banky v Bratislave
do filiálky v Banskej Bystrici zásoby obeživa v sume asi 3 miliardy korún, ktoré boli
po vyhlásení povstania k dispozícii povstalcom. Po zatknutí a vypočúvaní gestapom
bol väznený v koncentračných táboroch,
čo sa značne podpísalo na jeho zdravotnom stave. Jeho práca bola in memoriam
ocenená aj československými a slovenskými štátnymi vyznamenaniami. Slovenská
ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje
od roku 1999 významným odborníkom za
prínos v ekonomických vedách pamätnú
medailu Univerzitného prof. JUDr. Imricha
Karvaša. Za celoživotné dielo, za zásluhy
o demokraciu a ľudské práva mu bolo in
memoriam udelených niekoľko vyznamenaní: v roku 1991 Řád T. G. Masaryka III.
triedy a v roku 2001 Pribinov kríž I. triedy.
V roku 2003 vydala Národná banka Slovenska k 100. výročiu narodenia prof. Imricha
Karvaša pamätnú striebornú mincu.
Na počesť tejto významnej osobnosti slovenských dejín a nášho rodáka bola v roku
2008 na jeho rodnom dome v Kalinčiakove
umiestnená pamätná tabuľa a od r. 2010 organizuje Komisia mestskej časti Kalinčiakovo
športovú súťaž Memoriál Imricha Karvaša.
(am)
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kultúra
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