NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 6, ročník XIII., december 2015, nepredajné

Milí spoluobčania,
dovoľte mi v závere roka zaželať Vám, v mene mestského
zastupiteľstva, zamestnancov mesta ale aj mňa osobne, nádherné
vianočné sviatky plné spolupatričnosti, pohody, lásky a ľudského
porozumenia. Prajem Vám, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc
zabudli na starosti všedných dní a tento krásny čas strávili v radosti
z prežitých chvíľ v kruhu svojich blízkych.

+
ÁR
KALEND

Nech Vám vianočné svetlo, prinášajúce pokoj, lásku a porozumenie,
svieti nielen v posledných dňoch starého roku, ale aj po celý nový rok.
Rok 2016 nech je pre Vás, vážení spoluobčania, úspešný
a šťastný. Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

2016

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET
Mestskí poslanci schválili vyrovnaný rozpočet vo výške 22 321 970 eur. Prioritou bola
predovšetkým oprava miestnych komunikácií, ale počíta sa aj s oslavami 860. výročia
mesta či vybudovaním športovo-relaxačného areálu na Vinohradoch. Viac na str. 2

Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

BLÍŽIA SA VOĽBY
Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016. v Novinkách z levickej
radnice Vám prinášame všetky dôležité informácie pre voličov. Informácie nájdete aj
na internetovej stránke mesta www.levice.
sk. Viac na str. 3 - 4

AKO TRÁVIŤ ČAS POČAS
PRÁZDNIN?
Prinášame Vám tipy, ako prežiť zimné prázdniny aktívne. Popri príjemnom leňošení
a maškrtení využite ponuku mestských
organizácií na trávenie voľného času, či už
na klzisku, plavárni alebo pri tvorivých dielňach. Inšpirujte sa na str. 10 - 11
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OCENENIE PRE MESTO LEVICE
V pondelok 7. decembra sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých konal slávnostný galavečer s vyhlásením výsledkov
VIII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 – 2015.
Ceny a čestné uznania boli udeľované v kategóriách: Mesto/obec,
Samosprávny kraj a Mediá a donori. Do ôsmeho ročníka súťaže
prihlásila levická samospráva štyri projekty, ktoré realizuje v spolupráci s organizáciami na území mesta – Slovenským červeným
krížom, Špeciálnou spojenou školou internátnou a Tekovským
múzeom. Galavečer, na ktorom ocenenie pre Levice prevzal primátor mesta Štefan Mišák, sa konal za účasti vysokých ústavných činiteľov, predsedu NR SR Petra Pellegriniho, podpredsedu

NR SR Jána Figeľa a ďalších významných osobností politického,
kultúrneho a spoločenského života. Projekt Slovensko bez bariér
vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne
postihnutých občanov SR, OZ GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska. Cieľom je zaangažovať mestá, obce a kraje, aby sa zamerali na
odstránenie architektonických a spoločenských bariér. To má byť
kľúčom k tomu, aby sa zdravotne postihnutí a spoločensky izolovaní ľudia ľahšie zaradili do spoločnosti a ich život sa dostal na
kvalitatívne vyššiu úroveň.
(am)

POSLANCI SCHVÁLILI VYROVNANÝ ROZPOČET
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Leviciach na
svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015
schválilo rozpočet pre rok 2016. Rozpočet
bol schválený ako vyrovnaný s úhrnom
príjmov a výdavkov vo výške 22 321 970 €.
v príjmovej časti rozpočtu očakávame vyšší
výnos dane z príjmov pre samosprávy, ktorý sa zvyšuje na 70 %. Aktuálny odhad je

rých druhoch stavieb o 7,4 %. Zvyšovanie
daní sa netýka stavieb na bývanie. Daň za
psa zostáva na rovnakej úrovni. Novinkou
je oslobodenie od dane za psa po dobu 24
mesiacov, pokiaľ si občan získa psa z karanténnej stanice, resp. útulku. Vo výdavkovej
časti jednou z priorít budúceho roka sú komunikácie. Na opravu a rekonštrukciu bolo

vo výške 9, 03 mil. € a to predstavuje nárast
o 700 tis. €. Vyšší príjem bude plynúť aj zo
zvýšenia daní z nehnuteľností. MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č. 134 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Pri niektorých druhoch
pozemkov sa daň zvyšuje o 7,3 %, pri niekto-

vybraných desať ulíc, bol schválený model
financovania, maximálna výška limitu bola
zvýšená na 2,2 mil. €. Okrem toho sa bude
realizovať kruhový objazd na križovatke ulíc
Kpt. Nálepku a Ludanská, prepojovacia cesta Marxova – Červenej armády, Tatranská
ulica. Sú pripravené zdroje na odkúpenie
pozemkov pre vybudovanie parkoviska na

sídlisku Rybníky 5. Na rekonštrukciu jazierka v Parku M.R.Štefánika je vyhradených
32 600 €. s cieľom zefektívniť činnosť úradu a mestských organizácii rozpočet počíta
s ich auditom vo výške maximálne 12 000 €.
Dotácie na verejno-prospešné účely a dotácie na vrcholový šport dospelých sa v oboch
prípadoch zvyšujú zo 60 000 € na 70 000 €.
Zvyšujú sa prostriedky na propagáciu mesta, podporu cestovného ruchu, cezhraničnú
spoluprácu. v budúcom roku by na sídlisku
Vinohrady mal pribudnúť nový športovorelaxačný areál v hodnote 100 000 €. Vzhľadom na očakávané výzvy rozpočet počíta
s generelom cyklistickej dopravy, pripravujeme podklady pre rekonštrukciu škôlok
i revitalizáciu vnútroblokov. v roku 2016 si
mesto pripomenie 860. výročie prvej písomnej zmienky. Tomuto výročiu bude
venovaných niekoľko podujatí, napr. Dni
mesta Levice, ktoré sa uskutočnia v dňoch
14. 5. – 21. 5. 2016 a budú spojené aj so slávnostným udeľovaním ocenení mesta Levice.
v septembri plánujeme zorganizovať 1. ročník prehliadky zborového umenia. Schválený rozpočet mesta podporuje jeho rozvoj vo
všetkých základných funkciách.
RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta

MESTO ZAČALO BOJ S INVÁZNYMI RASTLINAMI
Samospráva pristúpi v nasledujúcich rokoch k likvidácii inváznych rastlín na
území mesta. Na jej zabezpečenie sa bude
snažiť získať prostriedky formou nenávratného finančného príspevku z dotácií,

ale aj vyčlenením prostriedkov v rozpočte
mesta Levice. Pre zabezpečenie trvalých
výsledkov bude potrebné k likvidácii pristúpiť v spolupráci s ostatnými vlastníkmi
zamorených pozemkov a okolitých obcí.

Eliminácia bude musieť prebiehať systematicky podľa spracovaného dokumentu
v spolupráci s odborníkmi a so zapojením
širokej verejnosti.
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 307
z 12. novembra 2015 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a určil deň ich konania na sobotu 5. marca 2016, lehotu
na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
do 4. decembra 2015, lehotu na utvorenie okresných volebných
komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.
Primátor mesta, pán Ing. Štefan Mišák, pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky dňa 18. novembra 2015 utvoril a určil
47 volebných miestností na území mesta Levice. Voľby sa uskutočnia v čase od 7:00 h do 22:00 h.
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
alebo
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho
preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na
základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb
sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec,
v ktorej má trvalý pobyt.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať mesto, na základe trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním
volieb, t.j. najneskôr 04. 03. 2016 v úradných hodinách obce.
Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 15. 02. 2016,
- elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb, t.j. najneskôr 15. 02. 2016. Mesto na tieto
účely má zverejnené na svojom webovom sídle elektronickú
adresu na doručovanie žiadostí.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací
preukaz.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 04. 03. 2016, pričom
žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak
v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných
rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie,
že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej
meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase
volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať mesto o voľbu
- poštou a to písomne tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola
doručená na adresu mesta najneskôr 50 dní predo dňom
konania volieb, t.j. najneskôr 15. 01. 2016, pričom na žiadosť
doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada,
- elektronicky tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
elektronickú adresu mesta najneskôr 50 dní predo dňom
konania volieb, t.j. najneskôr 15. 01. 2016. Na žiadosť doručenú
po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu v SR,
• adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, mesto zašle
najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
• obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
• hlasovacie lístky,
• návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - 		
ELECTION BY MAIL“ vypísanou adresou obce ako adresáta
a adresou voliča ako odosielateľa,
• poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so
zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku
hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli
doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 04. 03. 2016.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
môže požiadať o voľbu poštou a to v
- listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb,
referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29,
SLOVAK REPUBLIC
najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr
15. 1. 2016, na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada.
- elektronicky tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú
adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania
volieb t.j. najneskôr 15. 1. 2016. Na žiadosť doručenú po
ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné priezvisko,
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• rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
• adresu miesta pobytu v cudzine.
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
- čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
- fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky 		
s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia
o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom
konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu
miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - 		
ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako
odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.min.sk/?volby-nrsr.
Informácie mesta Levice k voľbám do Národnej rady Slovenskej
republiky sú uverejnené na webovej stránke www.levice.sk.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,
jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, najneskôr 11. 1. 2016.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy,
na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením
adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok
pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko,
podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu
tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany
tvoriacej koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie
možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu
na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci
pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
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V deň volieb
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.
Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti,
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená. Okrsková volebná komisia vyšle k voličovi
aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach,
v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba,
voličom zabezpečí možnosť hlasovania okrsková volebná komisia,
v obvode ktorej sa nachádza toto zariadenie v spolupráci s vedúcim
zariadenia. Ak voliči v uvedených zariadeniach nepatria do volebného okrsku, v ktorého územnom obvode sa zariadenie nachádza, volia
na základe voličských preukazov, ktoré na žiadosť vydá Mestský úrad,
organizačno - právne oddelenie č. dverí 40. Podľa §21 ods. 3 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom
uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa
pred hlasovaním preukazom totožnosti. Oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov sa bude doručovať do domácnosti a nie jednotlivým voličom. Obec doručí oznámenie o čase
a mieste konania volieb na adresu trvalého pobytu bez ohľadu nato,
či sa voliči tvoriaci domácnosť v obci fakticky zdržiavajú alebo nie.
Primátor mesta dňa 12. 11. 2015 poveril za mesto Levice v plnom
rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy, ako aj plnením úloh
spojených s organizačno-technickým zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pani JUDr. Elenu Kuštekovú, vedúcu oddelenia organizačno-právneho, Mestského úradu v Leviciach,
ktorá v prípade nejasností podá bližšie informácie osobne na Mestskom úrade v Leviciach, prvé poschodie č. dverí 40 alebo telefonicky
na telefónnom čísle 63 50 252.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca OOP MsÚ

5 TISÍC EUR PRE SOCIÁLNE SLABŠÍCH
Doteraz najúspešnejšia aukcia Art for
help priniesla štedré Vianoce sociálne
slabším obyvateľom Levíc a okolia. Skoro 5 tisíc eur sa získalo predajom 60-tich
umeleckých diel, ktoré do aukcie venovalo 47 umelcov. Za najvyššiu sumu
500 eur sa vydražil obraz od umelca Pet-

ra Vargu (vizual pohľad - kombinovaná
technika). Obraz od Levičanky Márie
Pálovej (slnečné polia - olej) za vydražil za 300 eur a obraz Pavla Hammela
za 255 eur. Účasť bola naozaj vysoká 33 licitujúcich, čo je skoro dvojnásobok
oproti minulému roku, kedy sa vydraži-

lo cca 3200 eur. Nadšenie organizátorov,
ústretovosť umelcov a štedrosť verejnosti
dokonale naplnili hlavnú myšlienku
a podstatu aukcie – umením pomáhať.
Ďakujeme!

(am)
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NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE JE PRE MESTO VÝZVOU
Hlavným cieľom projektov, ktoré samospráva pripravuje, je skvalitnenie rôznych oblastí života v našom meste. Na ich financovanie sa snažíme získať prostriedky z rôznych zdrojov - fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo nadácií. Tento rok bolo
podaných 21 žiadostí o poskytnutie dotácie, na príprave ďalších sa pracuje.
Úspešnosť schvaľovania projektov je žiaľ tento rok minimálna. Od
začiatku roka do decembra boli schválené len tri projekty – Prameň osvieženia v Horši z Nadácie Ekopolis s cieľom rekonštruovať nefunkčnú studňu a Zachráňme futbalové talenty a mládež
z Nadácie SPP na podporu FK Slovan Levice. Najvyššia suma
z podaných projektov, vyše 400 tis. eur, mala byť vynaložená na
modernizáciu verejného osvetlenia v meste a mestských častiach,
ktorý však mal byť realizovaný do konca tohto roka. Vzhľadom
k tomu, že informácia o schválení žiadosti prišla až 7. 12. 2015,
s realizáciou projektu sa už v tomto roku nepočíta. Až 3-násobne
viac bolo nechválených žiadostí. Neprešli žiadosti na vybudovanie
multifunkčného ihriska v areáli Správy športových zariadení, na
vybudovanie detského ihriska v MČ Kalinčiakovo ani energetický
audit ZŠ Sv. Michala. Až dvakrát nebol schválený projekt Dialógy o Európe s cieľom prezentácie regiónov partnerských miest na
európskej úrovni a nadviazania nových partnerských a projektových vzťahov. Taktiež neprešla žiadosť na likvidáciu nelegálnych
skládok vo výške vyše 90 tis. eur. Polovica z podaných žiadostí je
v súčasnosti ešte vo fáze posudzovania. Medzi nimi je napr. rozší-

renie kamerového systému, projekt protipovodňovej ochrany alebo
projekt zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov. Ďalší posudzovaný projekt s názvom „Sedem divov môjho mesta“ by mal
napomôcť rozšíreniu partnerskej spolupráce so zahraničnými mestami v rámci krajín V4. Okrem toho sa posudzujú projekty na rekonštrukciu budovy na Poľnej č. 4 , alebo na výstavbu vodotesných
žúmp v lokalite Ladislavov dvor. Ostatné posudzované projekty sú
menšieho rozsahu na dotácie kultúrnych a športových podujatí.
Projekt Integrované obslužné miesta sa realizuje napriek podanej
žiadosti na základe schváleného zákona a projekt LIDL detské ihriská sa bude realizovať na základe výsledkov on-line hlasovania.
v prípade ďalších vyhlásených výziev sa mesto Levice plánuje zapojiť napr. do budovania cyklotrás, revitalizácie vnútroblokov na
sídliskách, rekonštrukcie amfiteátra či židovskej školy. Okrem prípravy nových projektov prebieha aj monitorovanie ukončených projektov v predchádzajúcich rokoch.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

ZASADNUTIA MESTSKEJ RADY A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - ROK 2016
04. 02. 2016
07. 04. 2016
02. 06. 2016

MsR

04. 08. 2016
06. 10. 2016
24. 11. 2016

18. 02. 2016
28. 04. 2016
23. 06. 2016

MsZ

25. 08. 2016
27. 10. 2016
15. 12. 2016

OCENENIE MESTA LEVICE - VÝZVA
Primátor mesta Levice v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Levice č. 133
o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Levice

vyzýva

poslancov MsZ, predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií,
ktoré pôsobia na území mesta, ale aj obyvateľov mesta
na predkladanie návrhov na udelenie verejného uznania a ocenenia.
Mesto Levice môže udeliť tieto verejné uznania :
a/ Čestné občianstvo mesta Levice
b/ Cena mesta Levice
c/ Cena primátora mesta Levice
d/ Cena Dobrovoľník mesta Levice

Mesto Levice môže udeliť ocenenia najlepším športovcom
podľa kategórií:
a/ športovec roka
b/ športový kolektív roka
c/ čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport

Návrhy je potrebné predložiť v termíne do 15. januára 2016 na Mestský úrad Levice – Útvar primátora, Námestie hrdinov
č. 1, 934 01 Levice poštou, resp. osobne odovzdať do Kancelárie prvého kontaktu v obálke označenej „Návrh na ocenenie“.
Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať:
b/ zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, naja/ osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul,
mä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je
dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zanavrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné
mestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu dotknutej osoby
ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí.
so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu,
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VYHODNOTENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE LEVICE 2015
Do 16 rokov: Ema Forgáčová, Nina Forgáčová, David Bačkor,
Nad 16 rokov: Roman Stráňovský, Peter
Székely, Mgr. Veronika Mäsiar, Ágoston
Griesbach, Beatrix Lenčová, Andronika
Marková, Karol Szép, Štefan Nyéki, Adam

Slávnostné vyhodnotenie deviateho ročníka fotografickej súťaže sa uskutočnilo
dňa 11. novembra 2015. Súťaž prebiehala
od júla do konca septembra 2015, kedy
mohli amatérski aj profesionálni fotografi
posielať svoje fotografie. Fotografická sú-

Stanislav Kováčik, 1.miesto
súťaže sa mohli zapojiť i profesionálni fotografi, ktorých fotografie komisia hodnotila samostatne.

Veronika Koperdáková, 2. miesto
ťaž, ktorej tohtoročnou témou bol Život, sa
uskutočnila pod záštitou zástupcu primátora mesta RNDr. Jána Krtíka. „Život niekedy
bolí, niekedy hladí, častokrát prekvapuje.
Preto sa stal i témou tohto ročníka. Jeho rôznorodosť a nečakané momenty si priam pýtajú fotografa,“ vysvetlil Ján Krtík vo svojom
príhovore výber témy.
Súťaž má za roky svojej existencie svojich verných priaznivcov a aj tohto roku
boli mená niektorých účastníkov porote
dobre známe. Do Fotografickej súťaže
2015 sa zapojilo 32 súťažiacich, z ktorých
päť nesplnilo podmienky súťaže a neboli do vyhodnotenia zaradení. Súťažilo sa
v dvoch vekových kategóriách - súťažiaci
do 16 rokov a súťažiaci nad 16 rokov. Do

V kategórii do 16 rokov sa zapojili štyria
súťažiaci. Na prvom mieste sa, podobne
ako minulý rok, umiestnil Lukáš Mandrák
z Podlužian. Druhé ani tretie miesto hodnotiaca komisia neudelila. v kategórii nad
16 rokov sa do súťaže zapojilo 21 súťažiacich
a hodnotiaca komisia rozhodla nasledovne:
1. miesto Stanislav Kováčik, Pukanec
2. miesto Veronika Koperdáková, Levice
3. miesto Daniel Goodall, Levice
V Kategórii profesionál tento rok nebolo
udelené ocenenie.
Ostatní súťažiaci, ktorí sa do fotografickej súťaže zapojili:

Daniel Goodall, 3.miesto
Ruman, Drahomíra Moravská, Yvona
Grutter, Ladislav Turic, Ctibor Begán,
Monika Imreová, Ján Lehocký, Peter Búri,
Jozef Štrba, Helena Havettová,
Profesionál: Ivan Kováč, Ing. Lívia Martišková
Zástupca primátora mesta Levice na záver
vyhlásil, pri príležitosti budúcoročného
860. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, novú fotografickú súťaž s témou „Levice od svitu do mrku“. Výsledky
tejto novej súťaže budú zverejnené počas
Dní mesta Levice v máji.
Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Lukáš Mandrák, 1.miesto v kategórii
do 16 rokov

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

DÔCHODCOM PRIPRAVILI NEZABUDNUTEĽNÉ POPOLUDNIE
Je to už tradícia. Každý rok sa v novembri kultúrny dom v Kalinčiakove mení
na niečo kúzelné. 29.november sa tento
rok podpísal pod nádherné popoludnie.
Stretli sa tu naši starí rodičia, rodičia,
dedkovia a babky, aby oslávili svoju jeseň
života. Toto popoludnie bolo venované im. o kultúrny program sa postarali

deti z materskej škôlky v Kalinčiakove,
deti zo základnej školy na Vinohradoch
a aj tanečno-športový klub Junilev. Bodku za programom dal predseda komisie
v Kalinčiakove Roman Salinka, ktorý
každému poprial len to najlepšie a pekne
prežité vianočné sviatky, ktoré sa k nám
rýchlo blížia. Veľké ,,ďakujeme“ nepatrí

len šikovným detičkám, ale aj pani učiteľkám, ktoré s nimi nacvičili bohatý a krásny program. Ale to najväčšie ,,ďakujeme“
patrí našim dôchodcom, ktorí prišli, zabavili sa, porozprávali sa a užili si deň,
ktorý bol venovaný len a len im.
Dorothea Salinková
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LAVÍNA DOBRÝCH SKUTKOV
Začiatkom leta 2015 uverejnilo mesto Levice na svojej stránke
článok učiteľa Spojenej školy internátnej o netradičnej zbierke
plastových vrchnákov z fliaš pre ťažko zdravotne postihnutého
žiaka školy Peťka Šebeštína. Jeho matka prostredníctvom spolupracujúcej firmy hradí zo zbierky vrchnákov synovu finančne náročnú liečbu. Uverejnenie článku veľmi pomohlo propagácii tejto
netradičnej zbierky a spustilo lavínu dobrých skutkov. Do zbierky
sa pustilo mnoho súkromných osôb, školy a organizácie, ktorým
sa chceme na sklonku roka poďakovať.

V mene Peťka a jeho rodiny veľmi pekne ďakujeme Mestskému úradu v Leviciach, Územnému spolku a viacerým Miestnym spolkom SČK v meste i okrese Levice, Klubu dôchodcov
v Juniore, žiakom 4. ZŠ v Leviciach, základným školám na Vinohradoch, v Podlužanoch, žiakom našej školy, Materskému
centru Medulienka a ďalším, ktorí doteraz nazbierali niekoľko stoviek kíl plastových vrchnákov a takto netradične VEĽMI
pomohli dobrej veci. Vďaka patrí aj pani Marte Ivanovej - asistentke poslanca NR SR, ktorá svojou osobnou zaangažovanosťou
pomohla nielen Peťkovi, ale viacerým žiakom našej školy citeľne
zvýšiť kvalitu ich života.
Peťko má osem rokov a choroba ho pripútala na invalidný vozík.
Jeho zdravotný stav by mohla zlepšiť špeciálna liečba, ktorú hradí
sponzor za nazbieraných päť ton plastových vrchnáčikov z PET
fliaš. Je to veľa, ale treba sa o to pokúsiť. Nevzdáme sa! Zbierka plastových vrchnákov bude pokračovať aj v budúcom roku.
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí ju podporia.
Peter Benček
Spojená škola internátna, Levice

MIKULÁŠ DO KALINČIAKOVA PRIŠIEL NA KOLOBEŽKE
Videli iste už Mikuláša na kolobežke?
Ak ste odpovedali ,,nie“ tým pádom ste
chýbali dňa 28. 11. 2015 v Kalinčiakove.
Nie, Mikuláš si nepomýlil dátum, kedy
roznáša sladké dobroty ale chalani z levického divadla nemali iný voľný termín.
Napriek trochu skoršiemu termínu sa to
oplatilo. Mikuláš predsa nerobil radosť
len 6. decembra, on robil dobré skutky

po celý rok. Čert a už spomínaný Mikuláš zabávali malé ale aj trochu väčšie deti
celé popoludnie. Od ich príchodu na kolobežke k rozsvecovaniu stromčeka, cez
zábavné súťaže až po krásne fotky. Každý
mal úsmev na tvári, všade bolo vidieť detskú radosť. Je pravda, že aj ja ako malá som
zvykla plakať pri Mikulášovi. Bol to predsa
neznámy ujo, ktorý sa objavil vždy len raz

do roka ale pribúdajúcimi rokmi som zistila, že tento ujo je dobrý, roznáša radosť,
sladké dobroty a milý úsmev s krásnou
snehobielou bradou. Už teraz sa mestská
časť Kalinčiakovo teší na ďalšieho takéhoto Mikuláša, ktorý nám rozsvieti vianočný
stromček v ďalšom roku 2016.
Dorothea Salinková

LEVICKÍ ŠTUDENTI VYSPOVEDALI EUROPOSLANCOV
Migranti, terorizmus či budúcnosť Európskej únie (EÚ) – tieto témy sa skloňovali počas diskusného fóra poslancov Európskeho parlamentu (EP) so študentmi stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo začiatkom decembra na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach.
Poslanci EP Richard Sulík, Vladimír Maňka, primátor mesta Levice Štefan Mišák a Robert Hajšel, riaditeľ informačnej kancelárie
EP na Slovensku, diskutovali o témach aktuálneho diania v Európe a vo svete. Primátor Levíc priblížil prítomným vplyv Európskej únie na rozvoj nášho regiónu predovšetkým vďaka možnosti
čerpania finančných prostriedkov a informoval o úspešných
projektoch v našom meste financovaných z fondov EÚ. v rámci diskusie najviac rezonovala téma utečeneckej krízy v Európe,
ale aj terorizmus a Islamský štát a s tým súvisiace hrozby štátom
EÚ. Študentov okrem týchto horúcich tém zaujímala aj otázka
budúcoročného predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ,
ale aj osobnejšie otázky, napr. čo prítomných viedlo k vstupu do
politiky či možnosti presadiť si názor v europarlamente. Keďže
diskusia bola orientovaná na študentov, diskutovalo sa samozrejme aj o možnostiach v rámci projektov Euroscola či Erasmus
+ a ich prínosu pre študentov. „Študujte na kvalitných školách,

choďte do zahraničia, ale nezabudnite sa vrátiť,“ odkázal na záver
študentom Richard Sulík.
(am)
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UŽ ROK RADIA OBČANOM AJ V LEVICIACH
Na mestskom úrade vzniklo začiatkom roka konzultačné pracovisko, kde sa s právnikom môžu poradiť aj tí, ktorí by si to ináč
nemohli finančne dovoliť. Právne služby za symbolický poplatok využívajú ľudia z celého okresu.
formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom. Aký bol prvý rok
konzultačného pracoviska v Leviciach sme
sa opýtali JUDr. Kataríny Gažiovej z Centra právnej pomoci.

JUDr. Katarína Gažiová
Konzultačné pracovisko Centra právnej
pomoci je otvorené 2x mesačne, spravidla
každý druhý týždeň v piatok od 9:00 h do
15:00 h v budove mestského úradu. 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, 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

Ako prijala verejnosť zriadenie kancelárie na Mestskom úrade v Leviciach
a s akými ohlasmi ste sa stretli ohľadom
priestorov a časového harmonogramu
konzultačných hodín?
Ohlasy ľudí na zriadenie konzultačného
pracoviska v Leviciach boli veľmi pozitívne.
Klienti oceňujú jednak samotnú možnosť
využiť konzultáciu s právnikom v Leviciach
a tiež umiestnenie konzultačného pracoviska v centre mesta. Väčšina klientov, ktorých právne veci si vyžadujú dlhodobejšiu
právnu pomoc alebo zložitejšiu analýzu, by
prijali, ak by boli konzultácie frekventovanejšie, aspoň raz do týždňa. To však, bohužiaľ, zatiaľ nie je v časových a personálnych
možnostiach Centra právnej pomoci.
Koľko klientov ste za tento prvý rok
v Leviciach vybavili a odkiaľ chodia najviac - z Levíc, či z okolitých obcí?
Vyhodnotiť presné čísla je ťažké, keďže
oficiálnu štatistiku sme doteraz neviedli. Konzultácii s právnikom, pri ktorých
klient uhradil poplatok 4,50 Eur, bolo
doposiaľ približne 70, v skutočnosti však
tím Centra právnej pomoci komunikoval
a vo väčšej či menšej miere poradil oveľa
vyššiemu počtu ľudí. Spočiatku bolo viac
klientov priamo z Levíc, keďže mesto
o zriadení konzultačného pracoviska svojich občanov výrazne informovalo, teraz
sa to vyrovnáva.

S čím sa na Vás občania najčastejšie obracajú?
Problémy, s ktorými sa na Centrum právnej pomoci klienti obracajú, sú naozaj
rôznorodé, väčšinou z oblasti občianskeho a rodinného práva. Napríklad veľmi
časté sú otázky z oblasti rozvodu manželstva, výživného, podielového a bezpodielového vlastníctva, dedičstva, spotrebiteľských úverov a exekučných konaní.
Viete resp. môžete spomenúť nejaký výnimočný prípad, ktorý Vám najviac utkvel v pamäti?
Nerada by som zachádzala do detailov,
predsa len ide o citlivé osobné informácie
a Centrum právnej pomoci dbá o ochranu osobných údajov a súkromie klientov.
Každý prípad je svojim spôsobom výnimočný, minimálne pre človeka, ktorého
sa osobne týka. Často ľudia vnímajú svoju situáciu ako tragickú, zložitú a neriešiteľnú, vtedy sa snažíme pomôcť nie len
právne, ale aj ľudsky povzbudiť k riešeniu
situácie.
Konzultačné dni v konzultačnom pracovisku Levice sú naplánované na prvý pol
rok 2016 každý druhý piatok nasledovne:
08. 01. 2016,
22. 01. 2015,
05. 02. 2016,
19. 02. 2016,
04. 03. 2016,
18. 03. 2016,
01. 04. 2016,

15. 04. 2016,
29. 04. 2016,
13. 05. 2016,
27. 05. 2016,
10. 06. 2016,
24. 06. 2016.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

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 2016 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.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2016 je mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné
postihy, v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty do 663,87 €.
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267).
Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016“ je možné si prevziať v kancelárii prvého
kontaktu (KPK) MsÚ Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta.
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AKO POMÔCŤ BEZDOMOVCOM PREŽIŤ ZIMU?
INFORMÁCIE PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ POMÔCŤ A NEVEDIA AKO.
Čo robiť, ak na ulici stretnete bezdomovca, ktorý potrebuje pomoc?
Komunikujte s ním a skúste zistiť, čo potrebuje. Možno mu
pomôžu informácie, kde môže stráviť noc a kde mu bude
poskytnutá strava.
Mesto Levice v spolupráci s n. o. BEVA ISTOTA Levice zabezpečuje pre občanov, ktorí sa zdržiavajú na území mesta Levice

a sú bez prístrešia, dočasné ubytovanie v zariadení sociálnych
služieb – v nocľahárni, ktorá je zriadená v jednej z budov
na tzv. malej strelnici za pekárňou, ktorá funguje celoročne.
v nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia
na účel prenocovania, pričom sú tam vytvorené podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Poplatok za 1 dospelú osobu na noc je 0,50 € a za dieťa je 0,20 €.
Ubytovať sa v zariadení je možné od 18:00 do 22:00 hodiny,
do 08:00 hodiny nasledujúceho dňa je potrebné objekt opustiť. Prostredníctvom o.z. Miesto v dome mesto zabezpečuje
počas pracovných dní výdaj stravy (jedno teplé jedlo denne)
osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie a ktoré sú
odkázané na sociálnu službu. Výdaj stravy sa poskytuje v nízkoprahovom dennom centre na Ul. kpt. J. Nálepku č. 125, kde
je ľuďom bez prístrešia poskytnuté aj sociálne poradenstvo,
nevyhnutné ošatenie a obuv a majú vytvorené aj podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Gabriela Špaňová
sociálny pracovník MsÚ Levice

PSÍK NIE JE VEC, ANI HRAČKA – JE TO NAJLEPŠÍ KAMARÁT
Takmer každý rodič zažije aspoň raz za život situáciu, keď jeho dieťa zatúži po zvieracom kamarátovi. Dieťa po čase prestane
baviť pravidelné venčenie, upratovanie,
výchova šteňaťa. Mnoho takýchto živých
darčekov preto končí po prvých dňoch
nadšenia vyhodených na ulici.
Aj v útulku, ktorý funguje v našom meste
a spravuje ho občianske združenie Šťastný domov – Happy house, sa stretávame
s takýmito prípadmi. Najviac vyhodených
šteniatok nachádzame práve v období Vianoc. Okrem toho nám do útulku pribúdajú aj dospelé psy, ktoré majiteľov omrzeli,
prestali ich zvládať, prípadne rodinná situácia nedovolí ďalej ich chovať. Náš útulok je permanentne preplnený a na ulici,
či v zlých podmienkach trpia ďalšie stovky
psíkov. Len od začiatku roku 2015 sme
prijali do útulku 505 psíkov, adoptovalo
sa 420 a vrátených pôvodným majiteľom
bolo 88 psíkov, k čomu nám veľmi pomohlo, že bol psík začipovaný.
Situácia je rovnako zúfalá na celom Slovensku. Aj napriek tomu, že naše združenie intenzívne hľadá psíkom nové domovy, ide to len veľmi ťažko. Ľudia totiž aj pri
výbere psíkov podľahli módnym trendom

a oriešok z útulku predsa nie je „in“. Ďalšou veľkou pliagou na Slovensku sú tzv.
množiarne, ktoré predávajú údajne čistokrvné šteniatka, ale bez preukazu pôvodu.
Ľudia, prosíme vás, skôr, ako si šteniatko

kúpite, naozaj zvážte všetky svoje časové
a finančné možnosti. Preverte si, u koho
psíka kupujte. Už mnoho ľudí kúpilo
„čistokrvné“ šteniatko a nakoniec to, čo
ušetrili pri kúpe, museli investovať u veterinára, pretože sa u psíka objavia rôzne
ochorenia. Ďalej si, prosím, uvedomte, že

o psíka sa budete musieť starať predovšetkým vy - rodičia.
Ak sú už prosby vašich detí o kúpu psíka
na nevydržanie, skúste s nimi zájsť najprv
do útulku a pomôcť tam s venčením, či
upratovaním. Chodievajte tam pravidelne
dlhšiu dobu, a to nielen v dobrom počasí,
ale aj keď prší, sneží, či mrzne. Dieťa tak
vďaka vlastnej skúsenosti pochopí, čo naozaj znamená starať sa o živého tvora. Psíka si môžete vziať aj do tzv. dočasnej starostlivosti na istý čas domov a tak zistiť, či
všetky tie detské sľuby boli myslené vážne.
Naša posledná prosba na váš všetkých je
už možno trochu otrepaná fráza, ale pre
mnoho psíkov znamená poslednú nádej.
Ak naozaj zatúžite po zvieracom kamarátovi, tak ho NEKUPUJTE, ALE ADOPTUJTE. Zachránite nielen jeho, ale zároveň aj ďalšieho psíka z ulice, pre ktorého
sa uvoľní miesto v útulku.
Všetkých vás radi privítame v našom útulku v Leviciach. Nájdete nás za starou pekárňou, vedľa strelnice.
Jana Pereszlényiová
Útulok Levice

Šport

10. strana

Novinky z levickej radnice č. 6/2015

OTVÁRACIE HODINY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
SŠZ Levice oznamuje širokej verejnosti, že zimný štadión, krytá plaváreň a regeneračno-relaxačné centrum budú cez vianočné
prázdniny otvorené nasledovne:

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Streda

23. 12. 2015

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

24. 12. 2015

Zatvorené

Piatok

25. 12. 2015

Zatvorené

Sobota

26. 12. 2015

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

27. 12. 2015

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Pondelok

28. 12. 2015

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

29. 12. 2015

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

30. 12. 2015

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

31. 12. 2015

Zatvorené

Piatok

01. 01. 2016

Zatvorené

Sobota

02. 01. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

03. 01. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Pondelok

04. 01. 2016

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

05. 01. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

06. 01. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
Streda

23. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

24. 12. 2015

Zatvorené

Piatok

25. 12. 2015

Zatvorené

Sobota

26. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

27. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Pondelok

28. 12. 2015

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

29. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

30. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

31. 12. 2015

Zatvorené

Piatok

01. 01. 2016

Zatvorené

Sobota

02. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

03. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Pondelok

04. 01. 2016

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

05. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

06. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.
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ZIMNÝ ŠTADIÓN
Streda

23. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

Zatvorené

Štvrtok

24. 12. 2015

Piatok

25. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Sobota

26. 12. 2015

Zatvorené

14,00 – 16,00 hod.

Nedeľa

27. 12. 2015

Zatvorené

14,00 – 16,00 hod.

Pondelok

28. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Utorok

29. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Streda

30. 12. 2015

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Štvrtok

31. 12. 2015

Zatvorené

Piatok

01. 01. 2016

Zatvorené

Sobota

02. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Nedeľa

03. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Pondelok

04. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Utorok

05. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Streda

06. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Štvrtok

07. 01. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Zatvorené

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V LEVICIACH POZÝVA
VŠETKY PRÁZDNINUJÚCE DETI NA PODUJATIA
POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH PRÁZDNIN

28. decembra 2015
PRÁZDNINY NA ĽADE
TVORIVÉ DIELNE - pletenie z papiera

4. januára 2016

29. decembra 2015

„V ZDRAVOM TELE ...„- hry v telocvični
TVORIVÉ DIELNE – tvorivo z papiera

VIANOCE s KNIHOU- v Tekovskej knižnici
ŠPORTOVÉ HRY v TELOCVIČNI

5. januára 2016

30. decembra 2015

S KNIHOU v RUKE – v Tekovskej knižnici
PLAVEC ROKA- súťaže na plavárni

TVORIVÉ DIELNE - origami
HRY NA ĽADE – zimný štadión

Podujatia sú v čase 7:30 – 16:00 hod.
Rodičovský príspevok je 5.- € / jeden deň na dieťa : obed, pomôcky na činnosť, vstupné.
Na jednotlivé podujatia je potrebné sa prihlásiť a rodičovský príspevok uhradiť najneskôr do 18. decembra 2015: osobne, telefonicky:
0366316309, 0366312661, mailom: centrumv36@cvclv.edu.sk, číslo účtu: 7137343006/5600.
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