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Mesto si berie úver na investičné akcie

Na 10 rokov sa zadĺži mesto prijatím úveru vo výške 2 100 000 Eur. Suma by mala pokryť veľké investičné akcie, ktorých realizácia
je plánovaná ešte v tomto roku.

Viac na str. 2

Začali rekonštruovať škôlku

M

aterská škola na Ul.P.Hviezdoslava si už
vyžadovala nevyhnuté opravy. Získaním
dotácie z eurofondov a s finančným príspevkom
mesta sa zníži energetická náročnosť objektu a zvýši
sa komfort pobytu detí v škôlke.
Viac na str. 2

Levická televízia už aj digitálne

N

ovinky z nášho mesta si verejnosť môže pozrieť
už aj prostredníctvom digitálnych televízií. Od
začiatku roka nájdete Levickú televíziu v ponuke UPC
a Orange, čím sa jej vysielanie stáva dostupnejším pre
širší okruh divákov.
Viac na str. 6

Dopravca zvyšuje kvalitu služieb MHD

O

d začiatku roka mohli cestujúci zaregistrovať
novinky v autobusoch MHD. Zvukový hlásič
zastávok či LCD infopanel uľahčujú orientáciu
cestujúcich a spolu s ostatnými vylepšeniami zvyšujú
kvalitu cestovania.
Viac na str. 7
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Z rokovania

mestského zastupiteľstva
dňa 22.2.2018
Poslanci schválili úver vyše 2 mil. Eur

Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov v porovnaní s požiadavkami a potrebami
mesta, bolo v rozpočte mesta Levice na rok 2018 schválené financovanie niektorých
kapitálových výdavkov z úveru. Z tohto dôvodu poslanci na februárovom zasadnutí
odsúhlasili prijatie úveru v celkovej výške 2 100 000 Eur so splatnosťou 10 rokov.
Z týchto prostriedkov budú financované plánované veľké investičné akcie, ktorých
realizácia by sa mala uskutočniť v priebehu tohto roka. Ide o výstavbu dvoch
veľkých parkovísk na Rybníkoch V (600 tisíc) a Vinohradoch (730 tisíc), rekonštrukciu
vybraných chodníkov v meste (340 tisíc), osvetlenia priechodov pre chodcov
(230 tisíc) a rekonštrukciu MŠ na Ul.P.O.Hviezdoslava (200 tisíc). Mesto osloví banky
na predloženie indikatívnej ponuky financovania vybraných investičných akcií.
Komisia menovaná primátorom mesta Levice stanoví kritériá na vyhodnotenie ponúk
a následne vyberie pre mesto najvýhodnejšiu ponuku.

Mesto ocení významných ľudí

Cena mesta, Cena primátora, Čestné občianstvo a Dobrovoľník mesta sú ocenenia
mesta, ktoré sú udeľované osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj mesta, o šírenie jeho dobrého mena, ďalej sa udeľuje za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky či inú záslužnú činnosť v prospech mesta alebo jeho
obyvateľov. Ich udeľovanie je vymedzené Štatútom mesta a upravené Zásadami
o udeľovaní ocenení mesta.
Do konca r. 2017 mohli fyzické a právnické osoby, politické strany a hnutia a občianske
združenia so sídlom v meste Levice predkladať návrhy na udelenie významných
ocenení mesta Levice. Všetky návrhy, ktoré boli v stanovenom termíne podané, boli
prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva a následne na rokovaní mestskej
rady. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili udelenie
verejných uznaní nasledovne: Cena mesta Levice p. Jaroslavovi Tonkovi a Ing. Pavlovi
Ondrušovi; Cena primátora mesta Levice p. Františkovi Červenému, Ing. Lívii
Jančokovej a Mgr. Zuzane Nemčokovej. Cena Dobrovoľník mesta bola schválená pre
p. Helenu Nagyovú. Ocenenie Čestné občianstvo tentokrát nebude udelené. Ocenenia
budú slávnostne udelené v rámci Dní mesta Levice dňa 17.5.2018 v levickej synagóge.
Zároveň poslanci schválili mená športovcov, ktorí budú ocenení titulom Športovec
roka a to: Nikola Kováčiková, Viktor Kišš, Robin Reindl, Sabína Kupčová, Adrián
Nagy, Dávid Furda, Jana Mácsaiová, Mia Pohánková, Matúš Verbovský, Filip
Graňo, Ladislav Horváth, Rebecca Földesiová. Titul Športový kolektív roka získajú
Tanečno-športový klub Junilev, Palas VK Levice – staršie žiačky A a BKŽ Levice. Za
celoživotný prínos pre šport budú Čestným uznaním ocenení p. Margita Šáteková,
PaedDr. Miroslav Turanský a p. Viliam Balázs in memoriam. Ocenenia športovcom
budú udelené v levickej synagóge dňa 17.4.2018.

SAMOSPRÁVA
mestu za športoviská, počet absolvovaných súťaží v uplynulej sezóne, medzinárodná
reprezentácia, zaradenie medzi olympijské športy, úroveň súťaží, výsledky. Účelovo
viazané prostriedky boli rozdelené nasledovne:					
Požadované
prostriedky
(v Eur)

Schválená dotácia
(v Eur)

Futsal team Levice

15 000

4 900

Basketbalový klub Levický Patriot

35 000

19 900

BKŽ Levice

15 000

3 000

HK Levice

43 000

11 700

FK Slovan Levice

33 500

11 700

ŠK Atóm Levice

15 000

5 900

Názov subjektu

3 000

1 100

ŠK Aquasport Levice

30 200

3 400

Tenisový klub Levice

10 000

2 800

Karate klub Goju – Ryu Levice

8 500

2 800

RDM tanečná skupina Levice

4 500

0

Tanečno-športový klub Junilev Levice

7 500

0

Judo Klub Levice Slovensko

4 700

1 100

950

400

5 260

1 300

231 110

70 000

Kickboxing Levice

FK 1. FC Kalinčiakovo 2000
BOX CLUB Levice
SPOLU:

Levice uvažujú nad zavedením zdieľaných bicyklov

Vzhľadom na súčasný trend ekologickej prepravy a odľahčenie dopravného
zaťaženia ciest aj mesto Levice zvažuje možnosť zavedenia prenájmu bicyklov, alebo
tzv. zdieľané bicykle. Ide o službu, ktorá umožňuje ľuďom, aby si na kratšiu trasu
požičali bicykel v bode „A“ a vrátili ho v bode „B“. Po vzore Nitry, kde zdieľané bicykle
zaviedli v minulom roku, mesto oslovilo prevádzkovateľa - spoločnosť ARRIVA na
vypracovanie návrhu aj pre mesto Levice. Projekt bol odprezentovaný zástupcom
mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde odzneli informácie o prevádzkovaní
systému, vrátane finančných nákladov pre samosprávu. Uvedený projekt dopĺňa
Koncepciu cyklodopravy v meste, ktorú poslanci schválili na jeseň minulého roka.

Nechceme v meste nebezpečné odpady!

Vzhľadom na pripravovaný investičný zámer spoločnosti Grizzly Slovakia občania
spustili petičnú akciu proti výstavbe zariadenia na spracovanie tekutých odpadov
v areáli priemyselného parku. Problematikou sa zaoberali aj poslanci, ktorí petíciu
podporili a vyslovili nesúhlas s výstavbou takéhoto zariadenia v našom meste.

Namiesto skateboardového ihriska parkovisko

Poslanci schválili vyradenie prvkov skateboardového ihriska na sídlisku Rybníky III.
z majetku mesta. Skatepark je opotrebovaný, v súčasnosti už nespĺňa bezpečnostné
Dotácie vo výške 70 tisíc Eur rozdelili športovým klubom predpisy. Prvky skateparku po vyradení budú odovzdané za odplatu do zberných
Na základe podaných žiadostí, ktoré prerokovala Komisia MsZ športu dňa 5.2.2018, surovín, prípadne odpredané záujemcom.
Po odstránení prvkov skateparku
boli na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené návrhy na poskytnutie dotácií a príslušného mobiliáru (betónové kvetináče, odpadkové nádoby, lavičky) bude táto
podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám plocha slúžiť ako parkovisko.
a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice pre žiadateľov
o dotáciu z oblasti registrovaných športových klubov dospelých. Komisia športu po Všetky prerokované materiály a zápisnicu zo zasadnutia nájdete na www.levice.sk na
dôkladnom zvážení prerozdelila dotáciu v športe pre dospelých vo výške 70 000 Eur podstránke Občan – Mestské zastupiteľstvo.
podľa nasledovných kritérií: tradícia športu v Leviciach, počet rokov fungovania
Ing. Adriana Macáková
klubu v meste, počet registrovaných dospelých vo federácii, mesačný poplatok
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Začala sa rozsiahla
rekonštrukcia materskej školy
na Ul.P.O.Hviezdoslava
Mesto Levice realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe
podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva
v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy
materskej školy.
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici
P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach
V rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry bol mestu Levice schválený projekt „Rekonštrukcia a
modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach“. Celkové
oprávnené výdavky projektu sú vo výške 560 276,68 Eur, pričom výška schváleného
nenávratného finančného príspevku je 532 262,85 Eur. Verejným obstarávaním sa
túto sumu podarilo znížiť na 349 425,71 Eur. Cieľom projektu je znížiť energetickú
náročnosť budovy a zabezpečiť maximálne úspory v spotrebe energií v budove
materskej školy. Z tohto dôvodu je potrebné vymeniť okná a dvere, fasádu a strechu

zatepliť a realizovať montáže rekuperačných jednotiek. Realizáciou daných opatrení
budú zabezpečené predpokladané úspory energie 10 878 kWh/rok a preklasifikovanie
budovy z energetickej triedy “C” do energetickej triedy “A1”. Práce realizuje na
základe verejného obstarávania spoločnosť Unistav Teplička, s.r.o, Teplička nad
Váhom. Mesto navyše vyčlenilo v rozpočte mesta sumu vo výške 200 tisíc Eur na
II. etapu rekonštrukcie MŠ, ktorá rieši hlavne odstránenie statických porúch prístavby
pavilónu „A“, ktorá sa po vybavení búracieho povolenia odstráni a pavilónu „B“ ,
kde sa budú spevňovať a rozširovať základy stavby. Ďalej sa bude riešiť výmena
podlahových krytín hlavných pavilónov (herňa, spálňa, šatňa), obnova átria, ako aj
ďalšie stavebné úpravy bezprostredne súvisiace s prvou fázou rekonštrukcie (okapové
chodníky, požiarne rebríky a pod).
Rodičia sa aktuálne informácie dozvedia na nástenkách v materskej škole a na
FB stránke materskej školy.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

samospráva

Novinky z Levickej radnice č. 1 / 2018

3

Projekt: „Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového
systému pre rok 2016
finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

umiestnenie IP otočnej kamery na Námestí hrdinov
v Meste Levice na stĺpe verejného osvetlenia č. 215

umiestnenie IP otočnej kamery na križovatke ulíc
Mlynská ul. – Ul. Ľ. Štúra v Meste Levice na stĺpe
verejného osvetlenia č. 2077

Mesto získalo dotáciu v oblasti prevencie kriminality
zo štátneho rozpočtu z rozpočtových prostriedkov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný
úrad Nitra z programu 0D60701.33096 podľa zákona
č. 357/2016 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa
§ 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z.z. a podľa uznesenia
č.1 zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality zo dňa 19. decembra 2016
na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie
kriminality „Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového
systému pre rok 2016“ v sume 10 000 Eur. Mesto
zabezpečilo financovanie projektu z vlastných zdrojov
vo výške 14 000 Eur. Firma úspešná v procese verejného
obstarávania v rámci získanej dotácie zabezpečila nákup,
montáž, uvedenie do prevádzky kamier a zaškolenie
pracovníkov mestského kamerového systému. Cieľom
projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu
kriminality a protispoločenskej činnosti a tým prispieť
k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti
občanov a návštevníkov mesta Levice. Špecifickým
cieľom projektu je vybudovať na Námestí hrdinov, na
križovatke ulíc Mlynská ul. – Ul. Ľ. Štúra a na križovatke
ulíc Nádražný rad - Ul. Ľ. Štúra monitorovací kamerový
systém s inštaláciou kamier na štyroch prístupových
bodoch, ktoré budú monitorovať verejné priestranstvá
oddychovej zóny na Námestí hrdinov, cestné
komunikácie, priestory hlavnej autobusovej stanice,
železničnej stanice a križovatky ulíc.
Ing. Dana Kišová
projektová manažérka

umiestnenie IP otočnej kamery na Námestí hrdinov
v Meste Levice na stĺpe verejného osvetlenia č. 253

umiestnenie IP otočnej kamery na križovatke ulíc
Nádražný rad – Ul. Ľ. Štúra
v Meste Levice na stĺpe verejného osvetlenia č. 2115

Levice na veľtrhu cestovného ruchu
Kozmáloviec – súrodenci Danko a Margarétka Hercoví
a Sofia Jančová, ktorí svojím folklórnym hudobným
a speváckym nadaním a krásnymi tekovskými krojmi
nadchli všetkých okoloidúcich. Pozornosť pútala
i pani Monika Miškovičová Sávová, ktorá oblečená
v tekovskom kroji bola obohatením nášho stánku, spolu
i s blyšťavými krojovanými bábikami, ktoré nám na túto
výstavu zapožičala. Poďakovanie patrí i rezbárovi Stanovi
Uhrinovi z Novej Dediny, ktorý sa svojimi vyrezávanými
výrobkami a rezbárstvom pričinil o propagovanie tohto
remeselného umenia v našom stánku.
V rámci mesta sa na veľtrhu propagovala i Oblastná
organizácia cestovného ruchu Tekov, ktorá vznikla
v minulom roku a ktorej hlavným cieľom je podporiť
Mesto Levice sa i v roku 2018 úspešne prezentovalo rozvoj cestovného ruchu v regióne Tekov.
na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku,
ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch od 25. do 28.
januára na výstavisku Incheba v Bratislave.
Mesto propagovalo svoje pamiatky, tradície, podujatia a
zaujímavosti, ktorými môže prilákať do mesta aj regiónu
návštevníkov. Spoluprácu s mestom využila spoločnosť
Cloetta Slovakia s.r.o., s ponukou cukríkov, ktoré sa stali
lákadlom pre množstvo návštevníkov nášho stánku.
Našu ponuku na spoluprácu prijali i deti z Veľkých

častiach Levíc. Nájdete ho na Youtube pod názvom
Levice – perla južného Pohronia.
V záujme rozvoja CR v meste máme v záujme nainštalovať
na významné kultúrne pamiatky „štvorčekové“ QR
kódy, ktoré prinesú cez internet v mobile oveľa viac
informácií o konkrétnej
pamiatke. Vďaka tomuto
systému sa prehliadka
mesta stane atraktívnejšou
a zaujímavejšou nielen
pre turistov, ale aj pre
Levičanov,
ktorí
na
prechádzke môžu zistiť
niečo viac o svojom meste.
QR kódy budú umiestnené
na tabuľkách na budovách
alebo v informačnej vitríne. QR kód stačí nasnímať
mobilným telefónom s pripojením na internet a za
okamih si návštevník môže vybrať z viacerých možností,
ako sa dozvedieť viac informácií o objekte, pri ktorom sa
práve nachádza. Môže si pustiť krátke infovideo, pozrieť
si fotky, prečítať stručný textový výklad alebo vypočuť
hlasovú nahrávku.
Informácie budú poskytované
v slovenskom a v anglickom jazyku. Prechádzku
históriou mesta a mestských častí tak zvládne každý aj
bez sprievodcu.

V tomto období sa spracováva i nový propagačný
materiál pod názvom Levice - perla južného Pohronia.
Atraktívna brožúra bude obsahovať pamätihodnosti
a zaujímavosti mesta a bude ponúkať možnosti na oddych
v prírode tu v meste Levice a v mestských častiach.
Nové propagačné materiály
Vydaná bude v maďarskom, anglickom, nemeckom a
V rámci podpory cestovného ruchu v meste Levice slovenskom jazyku.
vznikol koncom minulého roku nový promo klip,
Ing. Žaneta Vargová
spracovaný firmou Fenix-media. Nový klip zachytáva
ref.
pre
cestovný
ruch
a
regionálny
rozvoj MsÚ Levice
všetky významné lokality v meste, ale i v mestských
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Prvou tohtoročnou Levičankou
je Rebeka
Prvým dieťatkom v roku 2018 s trvalým pobytom v meste Levice je malá Rebeka
Pápežová. Na svet prišla v levickej nemocnici 1. januára o 21:25 hod. s dĺžkou 47 cm
a váhou 2700 g. Je prvorodeným dieťaťom rodičov Patrície a Vladimíra z Levíc. Na
príchod prírastku do rodiny sa veľmi tešili a ako povedal hrdý otecko, radi by malej
Rebeke dopriali o niekoľko rokov súrodenca.
V zmysle tradície samosprávy v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti ku
krásnemu prírastku do rodiny prišiel šťastným rodičom zablahoželať 5. februára
2018 aj primátor mesta Štefan Mišák, ktorý rodinke odovzdal kyticu a dary od mesta.
Prvenstvo malej Rebeky bolo zapísané aj do Pamätnej knihy mesta.
Malej Rebeke prajeme, aby vyrastala v zdraví a šťastí, obklopená láskou v kruhu svojej
milujúcej rodiny.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
Mesto Levice vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže pod názvom

„Keď prídeš k nám ...“
Poslaním súťaže je zamerať pozornosť našich detí na mesto Levice a vybrať
tie najzaujímavejšie miesta, s ktorými by radi oboznámili návštevníkov mesta
prostredníctvom svojej výtvarnej práce.
Hlavným cieľom je dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k mestu a postupne
formovať regionálne cítenie.

Propozície súťaže:
Vyhlasovateľ: Mesto Levice
Organizátor: Základná umelecká škola Levice
Téma: ľubovoľný objekt/objekty nášho mesta, pohľad z rôzneho uhla pohľadu
alebo zobrazenie udalosti konanej v Leviciach
Termín odovzdania prác: 30. apríl 2018
Miesto odovzdania: Základná umelecká škola, Ul. F. Engelsa 2, Levice, alebo
Elokované pracovisko ZUŠ – CK Junior Sládkovičova ul. 2, Levice
Vyhlásenie výsledkov: 15. 5. 2018 o 10:00 hod. Sobášna sieň MsÚ Levice
Výstava víťazných prác: 14. až 31. máj 2018 v priestoroch MsÚ Levice
Primátor mesta so šťastnou rodinkou

Najobľúbenejšie sú
Jakub a Sofia
Podľa údajov evidencie obyvateľstva mali Levice ku koncu roku 2017 celkom 32 834
obyvateľov, pre porovnanie rok predtým to bolo 33 074.
Z celkového počtu obyvateľov mesta dlhodobo prevládajú ženy a to v počte 17 284,
mužov je 15 550. Za minulý rok sa narodilo 1164 detí, z toho 585 dievčat a 579 chlapcov,
čo je veľmi vyrovnané. Medzi najobľúbenejšie chlapčenské mená patria dlhodobo
Jakub, Filip a Adam. Minuloročnú najobľúbenejšiu päťku dopĺňajú mená Martin a
Patrik. Taktiež v dievčenských menách už viac rokov prevládajú mená Sofia, Viktória
a Natália, do TOP 5 sa dostali aj Ema a Hana. Na matričnom úrade v Leviciach boli
aj v r. 2017 zapísané u nás nezvyčajné mená, pri ktorých sa rodičia nechali inšpirovať
zahraničím. Takto boli v minulom roku do matriky zapísané dievčatká s menami
ako Jamelia, Sandira, Simeona, Elina, Amira, Hira, Shanala, Bora, Venezia, Shania,
Britany, Loana, Tiana, Paris, Rose. K levickým chlapcom pribudli Lionel, Brian, Hunor,
Cristiano, Kemal, Elliot, Xavier, Demir, Johny, Zian, Marselino. Pri výbere netradičného
mena si matrika overuje, či meno nie je vymyslené a je bežne v inom štáte používané.
Taktiež je možné zapísať dieťaťu najviac dve krstné mená.
K trvalému pobytu sa v r. 2017 prihlásilo 415 nových občanov. Bolo uzavretých 168
sobášov, z toho 101 sobášov bolo občianskych a 67 sobášov bolo uzavretých pred
orgánom cirkvi. Od začiatku tohto roku došlo k zmene správnych poplatkov súvisiacich
s uzavretím manželstva. Novinkou je zavedenie 10 € správneho poplatku za prípravu
podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi. Počas minulého
roka zomrelo v Leviciach 750 občanov.
Zaujímavé demografické údaje, prírastky a úbytky obyvateľov v jednotlivých rokoch,
počty obyvateľov podľa ulíc, mena či veku nájdete na informačnom portáli mesta
Levice www.egov.levice.sk.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a SŠI vo veku od 6-15 rokov.
Vítané sú rôzne výtvarné techniky ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,
kombinované techniky, grafika-linoryt, suchá ihla atď.
Neodporúčame kolektívne práce a koláže z fotiek.
Maximálny formát A2.
Každá práca musí byť na zadnej strane označená týmito údajmi:
a) meno a priezvisko žiaka
b) kategória
c) vek
d) kontaktné údaje /telefón, mail/ školy
e) názov práce

Kategórie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kat.: žiaci ZŠ 1.- 4. roč.
kat.: žiaci ZŠ 5.- 7. roč.
kat.: žiaci ZŠ 8.- 9. roč.
kat.. žiaci ZUŠ 1. časti základného štúdia
kat.: žiaci ZUŠ 2. časti základného štúdia
kat.: žiaci špeciálnych škôl

Práce vyhodnotí odborná porota zložená z pedagógov stredných umeleckých
škôl, ZUŠ a výtvarných umelcov. Víťazné práce budú vystavené v priestoroch
MsÚ Námestie hrdinov 1 v Leviciach. Niektoré z víťazných prác budú zaslané do
vydavateľstva a grafického štúdia CBS s. r. o. Banská Bystrica na účely vydania
detskej maľovanej cyklomapy nášho regiónu. Účasť jedného žiaka v kategórii ZŠ aj
ZUŠ rozličnými prácami sa nevylučuje.
Informácie ohľadom súťaže:
Mgr. art. Klára Viteková – tel.: 0911 345 952, e-mail.: riaditel@zuslevice.sk
Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová – tel: 0911 260 440
Tešíme sa na Vašu spoluprácu!
V Leviciach, 31. 1. 2018

RNDr. Ján Krtík
Zástupca primátora Mesta Levice

školstvo
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ŠPORTOVÝ PROJEKT PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
A 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Pridajte sa k najlepšej školskej športovej
súťaži na Slovensku!
Prihláste svoje školské tímy dievčat a chlapcov do súťaže floorball
SK LIGA a zmerajte si svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska!
Vybojujte si v novom školskom roku 2018/2019 tituly víťazov
mestských mini líg, krajských, či celonárodných víťazov. Alebo si s
spolu s Nadáciou TV JOJ zahrajte floorball len tak pre radosť.
Mesto Levice sa oficiálne zapojilo do projektu prihlásením štyroch základných škôl
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré prejavili záujem. Následne, do konca
marca, prihlásené školy zaregistrujú svoje družstvá. Taktiež v tomto termíne sa môžu
individuálne registrovať tie školské družstvá, ktoré sa neprihlásili prostredníctvom
svojej samosprávy. Zoznam zaregistrovaných družstiev Nadácia TV JOJ zverejní v
priebehu mája. Prvé zápasy sa začínajú hrať v septembri.
Dňa 19.2.2018 navštívil naše mesto Ľuboš Sarnovský, tvár hlavného spravodajstva TV
JOJ a zároveň tvár projektu Nadácie TV JOJ Floorball SK Liga. „Sme radi, že sme našli v
Leviciach podporu tohto podujatia. Okrem toho, že motivujeme deti aby sa zapájali do
športu, je to zároveň príležitosť pre mesto propagovať sa v rámci celého Slovenska,“
povedal Sarnovský pri návšteve tréningu floorballistov na ZŠ Ul.sv.Michala. V rámci
návštevy venoval primátorovi mesta tričko floorball SK Ligy.
Všetky potrebné informácie nájdete na www.levice.sk alebo na stránke súťaže www.
skliga.sk.

Jarné prázdniny
budú žiaci z V.ZŠ prežívať spoločne, obklopení
krásou Strážovských vrchov
Po veľkom úspechu letnej prázdninovej činnosti, ktorú škola realizovala v rámci
školského klubu detí (ŠKD) v júli 2017 na banskoštiavnickom Počúvadle, sme sa
rozhodli vymyslieť pre našich žiakov program aj cez jarné prázdniny. Keďže práve
jarné prázdniny sú obdobie, kedy si mnohí rodičia lámu hlavu nad programom svojich
detí, našim rodičom sme to tento rok uľahčili a ich deti - našich žiakov, sa ujmeme na
celý prázdninový týždeň.

Rozprávkovo v Tuli vakoch
Základná škola na Ul. sv. Michala v Leviciach získala finančné prostriedky z podpory
Nadácie pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta na realizáciu čitateľského
projektu a úspešne začala realizovať prvé veľké čitateľské popoludnie v Školskom
klube detí (ŠKD). Vďaka tejto podpore boli už zakúpené pohodlné Tuli vaky, ktoré
na mieru ušila spoločnosť Tuli. Prvá časť rôznych knižných titulov pre deti už
bola zakúpená, a to umožnilo začať plnenie stanovených cieľov projektu. Rozvíjať
čitateľské zručnosti, podporovať pozitívny vzťah ku knihám, rozvíjať všeobecný
rozhľad a upevňovať návyky pre časté čítanie detí už od mladšieho školského veku, to
je prioritou čitateľských aktivít.
V dňoch 23. a 24. januára prebiehalo v siedmich oddeleniach ŠKD pri II. ZŠ v Leviciach
čitateľské popoludnie pod názvom Rozprávkovo, ktorým sprevádzala rozprávková
postava - vlk. A prečo práve vlk? Vlk je blízky príbuzný psa a spájaný je s odvahou či
víťazstvom. Vlk vystupuje v rozprávkach ako zlá postava, ktorú treba potrestať, napr.
v rozprávke Červená čiapočka, Tri prasiatka, Vlk a sedem kozliatok..., ale vlk je aj verný
a vznešený spoločník. „Vĺčik“ sa teda podujal čítať. Do jeho rozprávkových príbehov
sa deti ponorili v pohodlí polohovacích vakov a postupne navštívili naraz rôzne
miesta fantazijného sveta. Spoznávali krajinu Štiavnických permoníkov a učarovala
im aj známa rozprávka o troch prasiatkach. Po prečítaní príbehov mali deti možnosť
rozprávať o tom, čo všetko sa udialo v príbehoch. Rozprávka nie je len literárne dielo,
ale každá z nich nesie v sebe skrytý význam. Nenachádzame v nej len rôzne životné
situácie, ale predovšetkým ponúka riešenia. Deti jej rozumejú, dotvárajú ju, hodnotia
správanie sa hrdinov tohto žánru, domýšľajú si, ako by sa mohol začatý príbeh
skončiť... Didaktické hry zasa pomáhali deťom podporovať a rozvíjať slovnú zásobu.
Z dlhodobého hľadiska je realizácia aktivít projektu perspektívna, pretože čitateľská
gramotnosť sa nemusí uplatňovať len na vyučovacích hodinách, ale sa môže realizovať
aj popoludní denne v jednotlivých oddeleniach ŠKD, ale aj v spoločne plánovaných
podujatiach medzi oddeleniami spolu s rodičmi detí. Rozprávka totiž spája generácie,
rozvíja fantáziu a kreativitu, „rozvoniava“ a lieči dušu.
Mgr. Gabriela Agárdyová
vychovávateľka ŠKD

Už hneď pondelok 5.3. vyrážame autobusom do Nitrianskeho Rudna, malebnej
dedinky obklopenej krásou Strážovských vrchov. Bývať budeme v zrekonštruovanom
a útulne zariadenom penzióne Normandia a k dispozícii budeme mať bazén, saunu
aj multifunkčné ihriská a herne nielen v exteriéri, ale aj priamo v interiéri penziónu.
Okrem priateľských vzťahov, ktoré veríme, že utužíme spoločnými aktivitami, hrami,
večermi strávenými súťažami, kvízmi či skupinovými úlohami, zrelaxujeme aj vo
wellness svete, kde naberieme novú silu a energiu na spoznávanie okolitých krás. Ako
členovia folklórneho súboru Ďatelinka, ktorý pôsobí na škole, zavítame do malebnej
dedinky Čičmany, ktorá sa nachádza len niekoľko kilometrov od nášho ubytovania.
Čarovné maľby na pôvodných slovenských chalúpkach sú pýchou našej kultúry a
vedúci i členovia folklórneho súboru sú šťastní, že ich budeme môcť uvidieť na vlastné
oči. Rovnakou pýchou je aj Bojnický zámok, ktorý sme si tiež dali na zoznam miest,
ktoré určite neobídeme. Už len samotná príroda okolo penziónu ponúka množstvo
inšpirácie na rôzne hry a aktivity a my veríme, že si deti počas prázdnin oddýchnu.
Ak Vás zaujala naša prázdninová vízia, môžete ju prežívať spolu s nami cez každodenný
online denník, ktorý budeme viesť na FB stránke našich mažoretiek Bubbles V. ZŠ,
rovnako, ako aj počas pobytu na Počúvadle. Tešiť sa môžete na foto, videá aj reakcie
našich žiakov. Pretože spokojné a šťastné dieťa je zároveň aj poslušné dieťa... A z
poslušných detí sa tešia rodičia a aj my vychovávatelia a učitelia.
Bc. Lenka Ivaničová
vychovávateľka ŠKD

Otváracie hodiny klziska počas jarných
prázdnin

Školský klub detí, ZŠ na Ul.sv.Michala, Levice

Pondelok

5.3.2018

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Utorok

6.3.2018

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Streda

7.3.2018

10:00 - 12:00

-----

Štvrtok

8.3.2018

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Piatok

9.3.2018

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Sobota

10.3.2018

-----

14:00 - 16:00

Nedeľa

11.3.2018

-----

14:00 - 16:30
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Mesto Levice oznamuje, že
zápis detí
narodených
od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012
do 1. ročníka základnej školy v školskom roku
2018/2019
bude dňa 20. apríla a 21. apríla 2018 nasledovne:

„Za jedno lano“ alebo o tom, ako
mladí môžu meniť politiku

Dňa 5.2.2018 sa na Strednej odbornej škole pedagogickej
uskutočnilo monitorovacie stretnutie
národného
projektu ,,Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku’’,
ktorý realizovala organizácia ZIPCEM v rokoch
2014 – 2016.

20. apríla 2018 (piatok ) od 14:00 hod. – 18:00 hod.
21. apríla 2018 (sobota ) od 8:00 hod. – 12:00 hod.
Zápis sa uskutoční v týchto základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice:
1. Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
2. Ul. sv. Michala 42
3. Ul. Pri Podlužianke 6
4. Saratovská ul. 43
5. Saratovská ul. 85
6. Školská ul. 14
7. Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom
maďarským – Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J.
Jesenského 41, Levice.
Upozornenie!
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
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
odporúča zápis do materských škôl (MŠ) v termíne
od 30. apríla do 31. mája. Termín a miesto podávania
žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy nie je
jednotný, každá materská škola si ho určí v tomto
časovom rozpätí po dohode so zriaďovateľom a
následne ho zverejní. Zriaďovateľ zverejňuje termíny
zápisu v jednotlivých materských škôl jeden mesiac
pred konaním zápisu na webovej stránke mesta
Levice.
Upozornenie!
Nevyžaduje sa osobná účasť na zápise do materskej
školy, ale je potrebná písomná žiadosť o prijatie.

Rozpis termínov v jednotlivých MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice:
MATERSKÁ ŠKOLA

TERMÍN ZÁPISU
OD - DO:

Dopravná ul. 60

02.05.2018-18.05.2018

Hlboká ul. 1

30.04.2018-11.05.2018

Ul.P.O.Hviezdoslava 20

02.05.2018-11.05.2018

Konopná ul. 8

30.04.2018-15.05.2018

Okružná ul. 23

02.05.2018-11.05.2018

Perecká ul. 41

02.05.2018-11.05.2018

Tekovská ul. 28

02.05.2018-11.05.2018

Ul. T. Vansovej 2

02.05.2018-11.05.2018

Vojenská ul. 114

02.05.2018-18.05.2018

MČ Kalinčiakovo 44

30.04.2018-31.05.2018

MŠ s VJM – Óvoda,
Ul. J. Jesenského 41

30.04.2018-31.05.2018

Rôzne

Monitorovacieho stretnutia, ktoré malo zmapovať
realizáciu výstupov z diskusného stretnutia v Leviciach
z roku 2016, sa zúčastnilo 20 účastníkov. Pozvaní boli
mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili diskusného stretnutia
pred dvomi rokmi (Stredná odborná škola pedagogická,
Gymnázium Andreja Vrábla, Obchodná akadémia, SOŠ
Sv.Michala), aktívni mladí ľudia zo stredných škôl,
členovia Mestského parlamentu mládeže, poslanci
mestského zastupiteľstva,
ktorí aktívne pracujú s
mládežou, zástupcovia iných organizácií (napr. Jungle
Gym, Movement festival, atď.)
Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, odznelo
veľmi veľa nových a užitočných informácií. My študenti
sme sa cítili byť vypočutí, naše podnety a návrhy
na zapojenie mladých ľudí do verejného života boli
pozitívne prijaté. Dozvedeli sme o možnostiach, kde
majú priestor pre realizáciu aj mladí ľudia (napr. Levický
okrášľovací spolok, dobrovoľníctvo, SČK, lokálne médiá
a pod.).
Veľa dospelých ľudí sa k nám mladším správa akosi
nadradene, ale však o prítomných poslancoch (p.Kasan,
p.Benček, p.Salinka) sa to nedá povedať. Bolo vidieť,
že radi pracujú s mladými ľuďmi. Diskutovali s nami

otvorene, vždy povedali aké sú možnosti, boli ochotní
odpovedať na akúkoľvek otázku. My študenti tento
fakt vnímame veľmi pozitívne, ako užitočné vnímame
aktívnu angažovanosť poslancov mesta Levice, ich
záujem a podporu o zapojenie mladých ľudí do vecí
verejných. Prišli s mnohými podnetmi a nápadmi, ako
aj s formami pomoci pri realizácií nápadov mladých. Na
chvíľku sme aj my študenti mali pocit, akoby sme boli
súčasťou zastupiteľstva. Otvorili nám oči so slovami:
,,nevzdajte to keď vám niekto povie nie’’ alebo: ,, ak pred
vami zatvoria všetky dvere, musíte sa k tomu dostať
oknom.’’ Živým príkladom bol aj prítomný Richard
Faško, ktorého hodnotím ako veľmi cieľavedomého,
trpezlivého mladého človeka. Priblížil nám projekty,
ktoré s organizáciou JungleGym a Movement presadili v
meste s podporou poslancov.

Radi by sme mali takéto stretnutia viackrát, pretože ho
hodnotíme naozaj veľmi pozitívne. Ďalšie stretnutie je
naplánované na jún 2018. Ja osobne budem veľmi rada,
ak sa stretnutia budem môcť zúčastniť, pretože mi toto
stretnutie dalo veľmi veľa. Navyše som zistila, akých
veľmi ľudských, ochotných a milých poslancov máme v
našom meste, ktorého budúcnosť nám nie je ľahostajná,
a preto sa budeme snažiť veľa vecí zlepšiť a pokračovať
v ich šľapajách, byť pre mesto užitoční.
Karin Peczenová
Stredná odborná škola pedagogická Levice

DVE NOVINKY OD
LEVICKEJ TELEVÍZIE
Digitálne vysielanie Levickej televízie v UPC Slovensko
v meste Levice a v digitálnej televízii od Orange
Oznamujeme všetkým našim divákom, že od 23.1.2018
vysiela Levická televízia v digitálnej televízii,
multiplexe UPC Slovensko v meste Levice. Programová
služba LTS bola pridaná na programovú pozíciu s
označením “Regionalna TV1“, kde sa na setopboxoch
UPC automaticky zobrazí. Na TV prijímačoch ktoré
vedia spracovať DVB-C signál je možné ho naladiť na
frekvencii 434 MHz s parametrami SR-6900, QAM 256,
ktoré je potrebné pri ladení na niektorých modeloch TV
prijímačov zadať. V prípade ak vlastníte STB HORIZON
MEDIABOX, tak Levická televízia sa Vám automaticky
zobrazí na predvoľbe 553.
Dňa 7.2.2018 zaradila spoločnosť Orange Slovensko,
a.s., Levickú televíziu do ponuky digitálnej televízie od

Orange na optickej
sieti (pozícia číslo
180 - zákazníci
si môžu pozíciu
stanice meniť podľa
vlastných priorít).
Levická
televízia
je dostupná od
najmenšieho balíka a to bez zmeny súčasného poplatku.
Vysielanie je zabezpečené v 34 mestách na Slovensku
a digitálna televízia je aktuálne dostupná pre viac ako
370 000 domácností.
Divácka základňa Levickej televízie stále rastie,
ďakujeme za záujem zo strany divákov.
Kolektív levickej televízie

Odpoveď na podnet občanov mestskej časti Čankov
Mestská polícia Levice preverila písomný podnet občanov mestskej časti Čankov v súvislosti s používaním pyrotechnických výrobkov dňa 03.01.2018 od 19:00 hodiny na
miestach v blízkosti rodinných domov č. 191 a 201. v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením mesta Levice č. 141 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta Levice. Šetrením bolo zistené, že bola použitá zábavná pyrotechnika fyzickou osobou v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením. Priestupok bol prejednaný
Mestskou políciou v priestupkovom konaní.
Zdenko Lauroško
zástupca náčelníka, Mestská polícia Levice

rôzne
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nebytové priestory v majetku mesta na prenájom
OBJEKTY:
Poľná ul. č. 6
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 14 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 18 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 170 m2
Perecká ul. č. 42
• priestor na poschodí o výmere 8 m2
Ul. Ľ. Štúra č. 3
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Námestie hrdinov č. 7-8
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté
Námestie hrdinov č. 13
• nebytový priestor na I. poschodí o výmere 40 m2
(dve miestnosti)
Ul. M. R. Štefánika č. 1
• nebytový priestor, sklad v suteréne o výmere 140 m2
• nebytový priestor, sklad v suteréne o výmere 278 m2
(pod reštauráciou)

•
•
•
•
•
•

nebytový priestor na poschodí o výmere 21,50 m2
nebytový priestor na poschodí o výmere 42 m2
nebytový priestor na poschodí o výmere 72 m2
nebytový priestor na poschodí o výmere 100 m2
nebytový priestor na poschodí o výmere 134 m2
nebytový priestor na poschodí o výmere 295 m2

Pri Podlužianke 8
• nebytový priestor na poschodí o výmere 46 m2
(dve miestnosti)
• nebytový priestor na poschodí o výmere 35 m2
(dve miestnosti)
• nebytový priestor, bývalá kaviareň LUX na
poschodí o výmere 295 m2
Ul. J. Bottu 1
• objekt o celkovej výmere 50,30 m2 (RD)
Mestský majer
• v uvedenom objekte sú momentálne všetky
priestory prenajaté

Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov sa
môžu prihlásiť na MsÚ Levice, II. posch., č. dv. 64,
tel. č. 63 50 269.

Wifi aj zvukový hlásič zastávok v každom autobuse
Na základe verejnej súťaže mesto koncom roku 2017
uzatvorilo novú zmluvu o službách vo verejnom záujme so
spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky na prevádzkovanie
mestskej autobusovej dopravy. Zmluva je uzatvorená do
r. 2027 a na základe zmluvných podmienok sa dopravca
zaviazal zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pri
prevádzkovaní mestskej autobusovej dopravy v meste
Levice s platnosťou už od 1. januára 2018. Ako uviedla
p. Hana Jahodníková, dopravná riaditeľka spol. ARRIVA,
autobusy sú vybavené GPS, čo umožňuje kontrolu
kvality služby - dodržiavanie cestovných poriadkov
a online sledovanie autobusov. Novinkou je vo všetkých
autobusoch spustený zvukový hlásič zastávok, viac
ako 50% autobusov je nízkopodlažných a vybavených
klimatizáciou. Všetky autobusy sú vybavené predným
a bočným infopanelom, viac ako 60% autobusov má ešte
doplnený aj vnútorný LCD infopanel. Informačný systém
vo všetkých vozidlách MHD bude onedlho doplnený
mapami siete liniek MHD v Leviciach, ktoré cestujúci

ukáže svoj talent

Členovia Mestského parlamentu mládeže (MsPM) v
Leviciach si všimli, že mladí talentovaní ľudia nemajú
dostatok priestoru na prezentovanie svojich záujmov a
aktivít. Preto sa MsPM rozhodol, že využije príležitosť
a zaplní túto medzeru tým, že zorganizuje súvislé
vystúpenie rôznych záujmových skupín mladých z
mesta Levice.
Po náročnom plánovaní, niekoľkých stretnutiach a
vynaloženom úsilí sa konečne podarilo skompletizovať
podujatie s názvom CLOTH, ktoré sa uskutoční v nedeľu
29.4.2018 o 16:30 hod. v CK Junior Levice. Moderné
spojenie svetiel, spevu, hudby a talentu, ktoré predvedú
mladí ľudia z vášho okolia, vzniklo za účelom ukázať,
že Levice sú plné mladých schopných ľudí. Zakúpením
lístkov na toto podujatie podporíte talentovaných
mladých ľudí. Výťažok zo vstupného sa rozdelí medzi
účastníkov či už formou finančnej, alebo materiálnej
podpory, ktorá im pomôže rozvíjať ich talent aj naďalej.
Veríme, že svojou účasťou podporíte všetkých
talentovaných mladých ľudí v našom meste a dúfame,
že vám predstavenie poskytne nezabudnuteľný zážitok.
Tešíme sa na Vás!
Dávid Židek
roka 2017 ukončilo. Nový prevádzkovateľ Občianske
líder MsPM Levice
združenie Ekocharita Slovensko Slovensku postupne v
meste rozmiestni 30 odpadových nádob. Rozdiel oproti
predchádzajúcemu dodávateľovi je v tom, že prístup
do kontajnerov je ťažší, a tým by sa mal obmedziť
problém s „vyberačmi“, ktorí obsah kontajnerov často
porozhadzovali po okolí. Odvoz textilného odpadu sa
bude uskutočňovať 2x za mesiac, v prípade nevyhnutnosti
aj častejšie. Spoločnosť službu zabezpečuje pre mesto
bezplatne. Kontajnery slúžia na zber použitých textílií,
odevov a obuvi: pánske, dámske, detské odevy pre všetky
sezóny, lôžkoviny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil,
topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky.
Taktiež na domáce, kuchynské a športové potreby, knihy,
hračky a podobne. Vyzbierané veci prevádzkovateľ
použije na charitatívne účely a predaj, na recykláciu,
ekologickú likvidáciu a finančné zhodnotenie, z ktorého
výťažok sa použije na podporu slovenských neziskových
charitatívnych organizácií.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ
nájdu aj na vybraných zastávkach v meste. Štvrtina
autobusov je vybavených aj kamerovým systémom a
kvalitu cestovania zvyšuje určite aj Wifi signál v každom
autobuse.
Všetky autobusy
spĺňajú kritériá a požiadavky
objednávateľa na vek max. 16 rokov, pričom vozidlový
park bol obnovený nákupom dvoch ďalších autobusov.
Od 1.9.2017 bol v spolupráci s mestom spustený
projekt bezplatnej prepravy žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií. Zavedením tohto projektu za
obdobie 5 mesiacov došlo k 4% nárastu prepravovaných
žiakov a hlavne sa vyriešila preprava žiakov z mestskej
časti Ladislavov Dvor, kde už nedochádza ku konfliktom
vodiča s cestujúcimi. Ako uviedla dopravná riaditeľka,
v projekte sa bude na základe doterajších pozitívnych
výsledkov pokračovať.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Nové kontajnery na textil

Od začiatku roka si občania môžu všimnúť na
stojiskách kontajnerov nové biele kontajnery na textil,
oblečenie a obuv. Mesto uzavrelo zmluvu s novým
dodávateľom, ktorý zabezpečil osadenie nových
kontajnerov. Predchádzajúci dodávateľ mal na území
mesta rozmiestnených 500 kontajnerov na textil, mesto
však nebolo spokojné so spoluprácou a zmluvu koncom

Levická mládež

JARNÝ ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Mestské časti 5.4. – 8.4.2018
Lokality s rodinnými domami 19.4 – 22.4.2018
Lokality s bytovými domami 26.4. – 29.4.2018
Veľkokapacitné kontajnery sú určené na veľkoobjemový odpad, ktorý nie je možné ukladať do bežných
odpadových nádob. Kontajnery NIE sú určené na zber bioodpadu, stavebného a nebezpečného odpadu,
elektrických spotrebičov (práčky, chladničky, televízory, počítače...) a pneumatík. Tento odpad je možné uložiť
bezplatne na zberovom dvore na Mochovskej ulici pondelok až piatok od 7:00 do 17:00 hodiny a v sobotu
od 7:00 do 13:00 hodiny.
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