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Príhovor primátora

Vážení ob�ania,
rok 2010 sa rozbehol a s ním aj realizácia našich plánov a predsavzatí, ktoré sme si stanovili

na tento rok. Termíny predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratných finan�ných príspevkov v
rámci Opera�ných programov sú�asného programového obdobia 2007 - 2013 sú neúprosné a
nikomu, kto chce maximálne využi� zdroje z fondov EÚ, nedovo�ujú oddychova�. A navyše,
prelínajú sa realiza�né, technické a finan�né práce už realizovaných projektov s prípravami na
predkladanie nových projektov a aktívne vyh�adávanie �alších finan�ných možností a zdrojov na
realizáciu �alších projektových zámerov (napr. DMP, aktivity MsKS, SÚZ, TSML).

Po prezentácii už vykonaných investi�ných akcií z minulých rokov 2007 - 2009 chcel by som
Vás informova� o projektových zámeroch, ktoré plánujeme realizova� v tomto poslednom roku
volebného obdobia.

Prostredníctvom ROP-4.1a-2009/01 - opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP mesto Levo�a
podalo Žiados� o poskytnutie NFP na rekonštrukciu južnej �asti Námestia Majstra Pavla. Tento
projekt je po úprave severného parku druhou vä�šou investi�nou akciou na NMP. Po schválení
Žiadosti tento projekt zmení tvár tejto �asti centrálneho námestia a v budúcnosti umožní vytvorenie
pešej zóny v strede námestia. Tento projekt po realizovaní bude ve�kým prínosom pre �alší rozvoj
cestovného ruchu k spokojnosti Levo�anov i návštevníkov Levo�e a nášho krásneho Námestia
Majstra Pavla.

Projektový zámer Vodná nádrž Levo�a  revitalizácia rekrea�ného areálu v rámci Programu
cezhrani�nej spolupráce PR - SR 2007 - 2013 by mal zmeni� okolie vodnej nádrže a umožni�
ob�anom Levo�e i návštevníkom nášho mesta ešte kvalitnejšie, profesionálnejšie  strávi� �as pri
vode uprostred hôr a v bezprostrednej blízkosti významných  kultúrno-historických pamiatok. Na
tento projekt bude v budúcnosti nadväzova� aj za�atie zámeru III. a IV. etapy výstavby cyklo-
turistického chodníka.

Ve�ké nádeje vkladáme do projektu Hnedej priemyselnej zóny Levo�a  Juh, ktorý by po
schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finan�ného príspevku v rámci Opera�ného programu
Konkurencieschopnos� a hospodársky rast umožnil výstavbu priemyselného parku s výmerou 12
ha. Z toho 8,5 ha tvoria mestské pozemky, ktoré boli v minulosti vykúpené práve na vytvorenie
Priemyselnej zóny. Investori v minulosti nemali o tieto pozemky ve�ký záujem aj z toho dôvodu,
že na týchto pozemkoch neboli pripravené inžinierske siete a navyše - cez tieto pozemky viedli
hlavné vedenia plynu, vody a elektriny. Úspešná realizácia tohto projektu v budúcnosti umožní
vytvori� nové pracovné miesta pre Levo�anov i ob�anov z blízkeho okolia.

�alší projekt, ktorý by mal vo ve�kom rozmere zmeni� tvár Levo�e, je Rekonštrukcia a
modernizácia zimného štadióna a s tým spojená Rekonštrukcia a modernizácia verejného
priestranstva. Tento projekt je pripravovaný z cudzích súkromných nenávratných zdrojov s cie�om
zastrešenia zimného štadióna, modernizácie  vybudovaním nových šatní,  komplexného obslužného
a servisného zázemia, vrátane priestorov kaviarensko - reštaura�ného typu a objektov na regeneráciu
a wellness nielen pre športovcov, ale aj pre verejnos�.
Rekonštrukcia verejného priestranstva je plánovaná na tých miestach, ktoré súvisia s dopravou
na aktivity na zimnom štadióne. Ide o cesty, parkoviská a chodníky.

Verím, že na konci roka, ke� budeme robi� odpo�et za tento rok, ako aj za  celé volebné
obdobie, budeme môc� do� zaradi� aj vä�šinu z uvedených projektov.

Ing. Miroslav Vilkovský, primátor mesta
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Vyberáme zo zasadania Mestského zastupite�stva v Levo�i
43. mimoriadne zasadanie Mestského zastupite�stva v Levo�i sa uskuto�nilo 30.12.2009. Poslanci
prijali uznesenie, z ktorého vyberáme:

Mestské zastupite�stvo:

A. Schva�uje
1. Poslanecký návrh poslanca MZ prerokova� návrh rozpo�tu mesta na rok 2010 na neformálnom

stretnutí v najbližšom možnom termíne a vydiskutova� si všetky sporné položky, ktoré obe
strany vidia, s pripravenými a vypracovanými materiálmi.

B. Neschva�uje

1. Rozpo�et mesta Levo�a na rok 2010 pod�a predloženého návrhu.
2. Zmenu rozpo�tu �. 4 - rozpo�tové opatrenie �. 4/a a 4/ b  mesta Levo�a na rok 2009 pod�a

predloženého návrhu.
44. mimoriadne zasadanie Mestského zastupite�stva v Levo�i sa uskuto�nilo 14.01.2010.
Poslanci prijali uznesenie, z ktorého vyberáme:

Mestské zastupite�stvo:

A. Berie na vedomie

1. Informáciu, že v zákonom stanovenej lehote nebola vo�i návrhu rozpo�tu mesta Levo�a na rok
2010 vznesená žiadna námietka.

2. Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované k návrhu rozpo�tu mesta Levo�a na rok 2010.
3. Berie na vedomie vzdanie sa funkcie riadite�a príspevkovej organizácie Technické služby

mesta Levo�a Ing. Petra Uhrinovského ku d�u 14.01.2010.
4. Rozpo�ty na rok 2010 pre príspevkové organizácie mesta Levo�a.

B. Schva�uje

1. Rozpo�et mesta Levo�a na rok 2010 pod�a predloženého návrhu a berie na vedomie rozpo�et
na roky 2011-2012.

2. �erpania mimorozpo�tových zdrojov  IF  1 671 698,- eur,  FTH  - 39 100,- eur, FRB  48 200,-
eur a RF  130 200,- eur a �erpania dlhodobého úveru pod�a predloženého návrhu v objeme
299 656,- eur.

3. Rozpo�ty rozpo�tových organizácií mesta Levo�a.
4. Kúpu pozemkov v k. ú. Levo�a.
5. Financovanie projektu Hnedá priemyselná zóna Levo�a - Juh po schválení projektu vo výške

5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
6. Uzavretie dohody o preložke verejného vodovodu s Podtatranskou vodárenskou spol., a. s.
7. Uzavretie dohody o budúcej zmluve o preložke plyn. zariadenia s SPP distribúcia, a. s.
8. Uzavretie zmluvy o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia

s Východoslovenskou distribu�nou, a. s.
9. Uzavretie   zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na pozemkoch za ú�elom

vybudovania splaškovej kanalizácie v rámci projektu Hnedá priemyselná zóna Levo�a - Juh.
10. Po poskytnutí NFP výstavbu externej infraštruktúry Hnedej priemyselnej zóny Levo�a - Juh

na pozemkoch mesta Levo�a.

C. Poveruje

1. Ing. Františka Hámora, zamestnanca mesta, do�asným riadením príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Levo�a od 15.01.2010 do vymenovania nového riadite�a príspevkovej
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Mesto Levo�a ponúka na predaj:

Mesto Levo�a (�alej len „vyhlasovate�“) vyhlasuje obchodnú verejnú sú�až v zmysle § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
ktorou vyhlasovate� predá:

� objekt na Vysokej ul. �. 73 v Levo�i, dom súp. �. 427, postavený na parc. �. KN 427 a
zastavaný pozemok parc. �. KN 532 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 715 m2.
Minimálna kúpna cena je 102 901,14 eur, platba pri podpise kúpnej zmluvy.
Sú�as�ou návrhu bude:
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo
ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,
- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;
Záujemcovia (�alej len „navrhovatelia“) doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v
Levo�i do 11.00 hod. d�a 18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Vysoká 73” a s
poznámkou “NEOTVÁRA�”.

� objekt na Košickej ul. �. 4 v Levo�i, a to dom súp. �. 68, postavený na parc. �. KN  900, a
zastavaný pozemok parcela �. KN 900 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 491 m2.
Minimálna kúpna cena je 129 000 eur, platba pri podpise kúpnej zmluvy.
Sú�as�ou návrhu bude:
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo
ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,
- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;
Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 11.00 hod. d�a
18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Košická 4“ a poznámkou „NEOTVÁRA�“.

� objekt bývalého „pionierskeho” domu na Kežmarskej ceste v Levo�i, dom súp. �. 696, postavený
na parc. �. KN 3220/2, zastavaný pozemok parc. �. KN 3220/2  - zastavané plochy a nádvoria,

organizácie Technické služby mesta Levo�a mestským zastupite�stvom.
Nasledujúce zasadanie MZ sa bude kona� d�a 25.02.2010 (štvrtok) o 14. 00 hodine v zasadacej
miestnosti MsÚ �. dverí 8. Celé znenie prijatého uznesenia MZ je zverejnené na internetovej
stránke mesta: www.levoca.sk
Zasadania MZ sú verejné. Program rokovania:
Otvorenie. Kontrola plnenia uznesení. Informácia o stave zamestnanosti a aktívnej politiky na trhu
práce v meste a okrese Levo�a  2009. Informácia o stave kriminality na území mesta Levo�a za
rok 2009. Správa o �innosti mestskej polície za rok 2009. Majetkovoprávne vysporiadanie
nehnute�ností. Informácia o �innosti aktívu pre obrady a vedenia kroniky mesta. Správa o výsledku
inventarizácie mesta k 31.12.2009. Správa o kontrolnej �innosti za rok 2009. Vyhodnotenie �innosti
komisií za II. polrok 2009. Rôzne. Interpelácie poslancov MZ. Záver.

Ivana Kellnerová, sekretariát
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s výmerou 398 m2, a pri�ahlý pozemok parc. �. KN 3219/1 - ostatné pl., s výmerou 2788 m2.
Minimálna kúpna cena je 110 000 eur.
Sú�as�ou návrhu bude:
- akceptácia vecného bremena dodávok vody uloženým vodovodným potrubím v pozemku,
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo

ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,

- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;
Záujemcovia (�alej len „navrhovatelia“) doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v
Levo�i do 11.00 hod. d�a 18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Pioniersky dom” a s
poznámkou “NEOTVÁRA�”.

� pozemok na Kežmarskej ceste v Levo�i zobrazený ako parcela �. KN 3219/2 - ostatné plochy,
s výmerou 593 m2, a parc. �. KN 3218 - zast. pl., s výmerou 9 m2.
Minimálna kúpna cena je 16,596 eur/m2.
Sú�as�ou návrhu bude:
- akceptácia vecného bremena dodávok vody uloženým vodovodným potrubím v pozemku,
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo

ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,

- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;

Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 11.00 hod. d�a
18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Pozemok Kežmarská cesta“ a poznámkou
„NEOTVÁRA�“.

� stavebný pozemok na Po�nej ul. v Levo�i zobrazený ako parcela KN-C �. 2815/4, zastavané
plochy a nádvoria, s výmerou 233 m2, k. ú. Levo�a.
Minimálna kúpna cena je 6,273 eur/m2, platba pri podpise kúpnej zmluvy.
Sú�as�ou návrhu bude:
- akceptácia využitia pozemku na výstavbu rodinného domu,
- kupujúci bude akceptova� svahovitos� pozemku, na ktorom je potrebné technicky vyrieši�

osadenie rodinného domu,
- akceptácia záväzku kupujúceho refundova� mestu náklady na vypracovanie geometrického

plánu v sume 166 eur,
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo

ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,

- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;

Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 11.00 hod. d�a
18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Stavebný pozemok na Po�nej ul.“ a poznámkou
„NEOTVÁRA�“.

� pozemky v k. ú. Levo�a v �asti Levo�ská Dolina, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom
�. 33063826-1/2010 zo d�a 5.1.2010 a sú zobrazené ako parcela KN-C �. 7196/14, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 45 m2, a parcela KN-C �. 6854/21, záhrada s výmerou 22 m2.



Minimálna kúpna cena je  9,958 eur (300,- Sk)/m2.
Sú�as�ou návrhu bude:
- akceptácia záväzku kupujúceho refundova� mestu náklady na vypracovanie geometrického

plánu,
- doklad o zložení zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, na �íslo

ú�tu: 1987570451/0200, zábezpeka musí by� pripísaná na uvedený ú�et do 11.00 hod. d�a
18.02.2010,

- súhlas navrhovate�a s tým, že zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovate�a v prípade, že
navrhovate� neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny do 30 dní od
prevzatia písomnej výzvy vyhlasovate�a;

Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 11.00 hod. d�a
18.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Pozemky - Levo�ská Dolina“ a poznámkou
„NEOTVÁRA�“.

Mesto Levo�a ponúka na prenájom :

� nebytový priestor v objekte radnice na Námestí Majstra Pavla �. 2 v Levo�i, 2 miestnosti na
prízemí vpravo, výmera 32,50 m2 a 29,30 m2. Minimálna výška nájomného v závislosti od
ú�elu využitia, min. pod�a platného VZN �. 122/2004 o ur�ení sadzieb nájomného za prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levo�a. Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv
do podate�ne MsÚ v Levo�i do 13.00 hod. d�a 09.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením
„Prenájom - Nám. M. Pavla 2“ a s poznámkou „NEOTVÁRA�“.

� nebytový priestor v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta 6 v Levo�i, 1. poschodie vpravo
(od hlavného vchodu). Vhodné aj ako kancelárske priestory. Minimálna výška nájomného v
závislosti od ú�elu využitia, pod�a platného VZN �. 122/2004 o ur�ení sadzieb nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levo�a.
Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 13.00 hod. d�a
09.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Prenájom - Poliklinika - 1. poschodie“ a s
poznámkou „NEOTVÁRA�“.

� nebytový priestor v objekte na Nám. M. Pavla 28 v Levo�i, 1. poschodie vpravo so vstupom
z dvorovej �asti. 1 miestnos� s výmerou 23,5 m2 - vhodná na zriadenie kancelárie. Minimálna
výška nájomného v závislosti od ú�elu využitia, pod�a platného VZN �. 122/2004 o ur�ení
sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levo�a.
Navrhovatelia doru�ia svoje návrhy zmlúv do podate�ne MsÚ v Levo�i do 13.00 hod. d�a
09.02.2010 v zalepenej obálke s ozna�ením „Prenájom - NMP 28“ a s poznámkou
„NEOTVÁRA�“.
Každý návrh zmluvy bude obsahova� ozna�enie navrhovate�a, výšku ponúkanej kúpnej ceny
alebo nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a �as splácania), ú�el využitia. Prílohou
návrhu zmluvy u právnických osôb a podnikate�ov bude výpis z príslušného registra, nie starší
ako 3 mesiace.
Návrh bude predložený v slovenskom jazyku, prípadne v inom jazyku s úradne overeným
prekladom. Vzor návrhu zmluvy je možné si vyzdvihnú� na odd. SMM MsÚ Levo�a, 2. posch.
�. dv. 1 a 2. Akceptovaný môže by� len navrhovate�om podpísaný návrh zmluvy.
Poplatky spojené so zložením a vrátením zábezpeky znáša navrhovate�.
Oznámenie o vybranom návrhu uverejní vyhlasovate� na internetovej stránke www.levoca.sk
do 30.04.2010.
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Výberové konanie na funkciu riadite�a Technických služieb mesta
Levo�a, príspevkovej organizácie

Primátor mesta Levo�a Ing. Miroslav Vilkovský vyhlasuje výberové konanie na funkciu riadite�a
Technických služieb mesta Levo�a, príspevkovej organizácie.
Kvalifika�né predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stup�a ekonomického alebo technického
smeru.
Riadiaca prax: minimálne 3 roky (vhodná je prax v riadení obchodných spolo�ností alebo verejných
inštitúcií)
	alšie kritériá a požiadavky: riadiace a organiza�né schopnosti a zru�nosti, skúsenosti z riadenia
�udských zdrojov, znalos� problematiky výkonu verejno-prospešných služieb, znalos� všeobecne
záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom �innosti organizácie, základné znalosti
komunálnej legislatívy.
Od uchádza�ov sa vyžaduje:

- predloženie štruktúrovaného životopisu (prosíme uvies� telefónne �íslo),
- vypracovanie stratégie rozvoja Technických služieb mesta Levo�a a ich riadenia a jeho

predloženie v rozsahu 3 strán formátu A4,
- morálna bezúhonnos�.

Vhodné je ovládanie aspo� jedného cudzieho jazyka (napr. Aj, Nj, Rj).
Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, osved�enou fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, stratégiou rozvoja TS ML a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
uchádza�i doru�ia do 22. februára 2010  do 10.00 hod na adresu:
Mesto Levo�a, Mestský úrad v Levo�i, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levo�a, (podate��a),
s ozna�ením „Neotvára� - riadite� TS ML - kancelária primátora mesta“.
Uchádza�i, ktorí splnia požadované kritériá, budú telefonicky pozvaní na zasadanie Mestského
zastupite�stva konaného d�a 25.2.2010. O prípadnej zmene termínu zasadania mestského
zastupite�stva budú uchádza�i oboznámení telefonicky.
Pod�a zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení riadite�a Technických služieb mesta Levo�a na
návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupite�stvo.
Materiály, ktoré uchádza�i poskytnú na ú�ely výberového konania, budú spracované pod�a zákona
�. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu riadite�a Technických služieb mesta Levo�a,
príspevkovej organizácie, bude uverejnený na internetovej stránke mesta Levo�a www.levoca.sk
a v Spišskom Korzári.

Vyhlasovate� si vyhradzuje právo uverejnené podmienky sú�aže meni� alebo sú�až zruši�.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ú�as�ou na sú�aži.
Navrhovatelia môžu návrh doru�ený vyhlasovate�ovi odvola� po uplynutí lehoty
na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovate�a.
Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných
údajov v súlade so zák. �. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. na ú�el jeho
prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej sú�aže a jeho zverejnenia a na ú�el
uzavretia zmluvy.
Vyhlasovate� je oprávnený odmietnu� všetky doru�ené návrhy.
Ostatné podmienky sú�aže a bližšie informácie na odd. SMM MsÚ Levo�a, 2. posch. �. dv. 1 a
2, na t. �. 053/4514001, kl. 122, 123 a 223, na www.levoca.sk, e-mail: msu.budzinakova@levoca.sk.

JUDr. Lýdia Budzi�áková, ved. odd. SMM
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Výber za parkovanie v roku 2010
V roku 2010 výber za parkovanie motorových vozidiel a autobusov bude prebieha� obdobným

spôsobom, ako sa tento výber uskuto��oval v predchádzajúcom roku 2009. Z uvedeného vyplýva,
že parkovacie karty pre motorové vozidlá sa budú da� zakúpi� priamo u výbercu parkovného na
Námestí Majstra Pavla a u zmluvne dohodnutých predajcov. Ide o týchto zmluvne dohodnutých
predajcov:

- hotel ARKADA alebo predaj�a Sklo-porcelán, Námestie Majstra Pavla �. 26,
- hotel U LEVA, Námestie Majstra Pavla �. 24,
- UNISTAR SERVICE, Ing. Jaroslav Štrublík, TRAFIKA, Námestie Majstra Pavla �. 10,
- mesto Levo�a, Námestie Majstra Pavla �. 4.
Predmetom predaja budú jednorazové parkovacie karty umož�ujúce parkovanie jednu hodinu

a  jednod�ové parkovacie karty umož�ujúce parkovanie jeden de�.
Celoro�né parkovacie karty je možné zakúpi� v pokladni Technických služieb mesta Levo�a,
Hradby 2, Levo�a, od 1.2.2010.
Cenník parkovacích služieb na rok 2010

Poplatok za parkovanie motorového vozidla je ur�ený v eurách za každú, aj za�atú hodinu
a jedno parkovacie miesto:
1. parkovanie v centre mesta  (Námestie Majstra Pavla):
    a) jednorazová parkovacia karta umož�ujúca parkovanie 1 hod.

- osobné vozidlo 0,7 eura/hod. -  autobus 3,5 eura/hod.
    b) jednod�ová parkovacia karta umož�ujúca parkovanie jeden de�

- osobné vozidlo 2 eurá/de� - autobus 10 eur/de�
    c) ro�ná parkovacia karta - 17 eur/rok

- ur�ená na krátkodobé parkovanie jedného vozidla (max. 3 hod.)
    d) ro�ná parkovacia karta ur�ená na celodenné parkovanie jedného vozidla 67 eur/rok

- ur�ená na celodenné parkovanie jedného vozidla.
2. Po�as jarmokov, trhov, púte a iných akcií sa stanovuje poplatok za parkovanie:
     a) osobné motorové vozidlo 2 eurá/de�, b) autobus 10 eur/de�
     c) obytný automobil, príves 10 eur/de�.

Ing. František Hámor, poverený do�asným riadením TSML

Projekt: Stary Sacz a Levo�a - karpatské meste�ká s klímou
Novátorský, cezhrani�ný produkt kultúrnej turistiky

V sú�asnom svete si krajiny a regióny navzájom konkurujú, bojujú o každého turistu tvorbou
nových, lepších turistických produktov. Tento projekt tvorí a široko propaguje produkt z oblasti
kultúrnej turistiky, ktorý je umiestnený do oblasti prihrani�ného regiónu. Projekt sa líši od známych
európskych modelov (�eský Krumlov, bavorský Rothenburg, bulharský Nesebyr, San Gimigiano
v Toskánku, Matera v Apúlii,  Ronda v Andalúzii) tým, že spája v jednom produkte dve historické
mestá - Stary Sacz a Levo�u, ponúkajúci turistom rôzne unikátne atrakcie po�as krátkeho pobytu
(napr. víkendového). Projekt v sebe spája plánovanú sekvenciu �inností v oblasti vzdelávania
obyvate�ov, výmeny a propagáciu dobrých modelov a praktík, investi�ných �inností, ktoré estetizujú
prostredie a zlepšia turistickú dostupnos� (ozna�enia, informácie), organizovanie duálnych
kultúrnych akcií a tiež realizáciu spolo�nej reklamnej kampane turistického produktu v médiách.
Rovnako siaha po nových technológiách, napr. mobile web, GPS.

Obe mestá dlhodobo spolupracujú v rámci uzavretej dvojstrannej partnerskej zmluvy a projekt
Stary Sacz a Levo�a - karpatské klimatické meste�ká... má komplexný a novátorský charakter,
preto sa môže sta� modelovým projektom v meradle regiónov a oboch našich miest a prihrani�ných
krajín.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpo�tom v rámci programu cezhrani�nej spolupráce Po�sko - Slovenská
republika 2013.“ Vedúcim partnerom projektu je Gmina Stary Sacz, Partnerom projektu 1 Mesto
Levo�a a Partnerom projektu 2 Fundacja Rozwoju Ziem Górskich Stary Sacz.

Anna Lazorová, oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta
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PREH�AD INVESTI�NÝCH AKCIÍ REALIZOVANÝCH MESTOM
LEVO�A ZA ROK 2007 (I. �as�)

PREPOJENIE ULÍC
PRI STRELNICI A ŽELEZNI�NÝ RIADOK

Dátum za�atia realizácie projektu 27.04.2007
Dátum ukon�enia realizácie projektu 09.07.2007
Celkové investi�né náklady     3.341.672,- Sk

VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA
NA SÍDLISKU PRI PRAMENI

Dátum za�atia realizácie projektu 10.05.2007
Dátum ukon�enia realizácie projektu 30.06.2007
Celkové investi�né náklady     681.578,30 Sk

VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA
NA SÍDLISKU ZÁPAD

Dátum za�atia realizácie projektu 10.05.2007
Dátum ukon�enia realizácie projektu 30.06.2007
Celkové investi�né náklady     621.828,60 Sk

IBV UL. POTO�NÁ,
VEREJNÉ OSVETLENIE

Dátum za�atia realizácie projektu 19.05.2007
Dátum ukon�enia realizácie projektu 15.06.2007
Celkové investi�né náklady     1.385.498,- Sk

Ing. A. Pitoráková, vedúca odd. I�,ÚPaŽP, SÚ
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Základné �íselné údaje súvisiace s podaním da�ového
priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009

Sadzba dane je 19 %.
Suma životného minima k 1.1.2009 bola 178,92 eura mesa�ne.
Da�ové priznanie  povinnos� poda�, ak zdanite�né príjmy za rok 2009 presiahli sumu 2 012,85 eura.
Nezdanite�ná �as� základu dane ro�ne na da�ovníka:
- ak je základ dane da�ovníka rovný alebo je nižší ako 15 387,12 eura

• 4 025,70 eura
- ak je základ dane da�ovníka vyšší ako 15 387,12 eura

• rozdiel medzi sumou 7 872,48 a jednej štvrtiny základu dane da�ovníka; ak táto suma je
nižšia ako nula, nezdanite�ná �as� základu dane ro�ne na da�ovníka sa rovná nule.

Nezdanite�ná �as� základu dane ro�ne na manželku (manžela)
- ak je základ dane da�ovníka rovný alebo nižší ako 31 489,92 eura

• 4 025,70 eura, ak  manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem
• rozdiel medzi sumou 4 025,70 a vlastným príjmom manželky (manžela), ak manželka

(manžel)  mala  vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 025, 70 eura
• nula, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 025, 70 eura

- ak je základ dane da�ovníka vyšší ako 31 489,92 eura
• rozdiel medzi sumou 11 898,18 a jednej štvrtiny základu dane da�ovníka, ak manželka

(manžel) nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdanite�ná �as�
základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

• rozdiel medzi sumou 11 898,18 a jednej štvrtiny základu dane da�ovníka zníženej o vlastný
príjem manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako
nula, nezdanite�ná �as� základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený
o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v roku 2009 bola (bol) povinná zaplati�.
Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezah��a:

- zamestnanecká prémia pod�a § 32a zákona o dani z príjmov,
- da�ový bonus pod�a § 33 zákona o dani z príjmov,
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnos�,
- štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení die�a�a, príplatok k príspevku pri narodení

die�a�a, príspevok rodi�om, ktorým sa sú�asne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým
sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvoj�atá alebo viac detí sú�asne, príspevok
na pohreb, rodi�ovský príspevok, prídavok na die�a, príplatok k prídavku na die�a, viano�ný
príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väz�om),

- štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.
�alšie nezdanite�né �asti základu dane
v úhrne najviac do výšky 398,33 eura (úhrn príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
finan�né prostriedky na ú�elové sporenie a poistné na životné poistenie vo výške preukázate�ne
zaplatenej od 1.1.2009 do 31.12.2009)
Suma minimálnej mzdy v roku 2009 bola  295,50 eura mesa�ne.
Da�ový bonus za rok 2009
235,92 eura (január - jún 2009 bola 19,32 eura mesa�ne, júl - december 2009 bola 20 eur mesa�ne)

LIM - Levo�ský informa�ný mesa�ník10 www.levoca.sk



Na uplatnenie da�ového bonusu za rok 2009:
- výška zdanite�ných príjmov zo závislej �innosti musí by� aspo� 1 773 eur
- výška zdanite�ných príjmov u da�ovníka s príjmami z podnikania (§ 6) musí by� aspo� 1773

eur a vykázanie základu dane (�iastkového základu dane) z príjmov pod�a § 6.
Zamestnanecká prémia za rok 2009
181,03 eura ro�ne
Na uplatnenie zamestnaneckej prémie rok 2009:

- výška zdanite�ných (posudzovaných) príjmov zo závislej �innosti uvedených v § 5 ods.
1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí by� v úhrnnej výške aspo� 1 773 eur

Da� vyberaná zrážkou
z úhrnnej sumy najviac 165,97 eura za kalendárny mesiac z príjmov zo závislej �innosti od
zamestnávate�a, ak si da�ovník neuplatnil nezdanite�nú �as� základu dane a da�ový bonus
Príjmy oslobodené od dane:

- do výšky 894,60 eura,  ak úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných �inností
nepresiahol sumu oslobodenia 894,60 eura, ak nejde o príjmy, z ktorých sa da� vyberá
zrážkou (do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu)

- do výšky 894,60 eura, ak úhrn  príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z
prevodu podielu na s.r.o., k. s. alebo �lenských práv družstva znížený o výdavok nepresiahol
sumu oslobodenia 894,60 eura, ak nejde o príjmy, z ktorých sa da� vyberá zrážkou (do
základu dane sa zahrnie len rozdiel nad túto ustanovenú sumu)

Pri sú�asnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných �inností a príjmov z prevodu opcií,
z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na s.r.o., k. s. alebo �lenských práv družstva
znížených o výdavok, sa uplatní oslobodenie  najviac v úhrnnej  výške 894,60 eura (zda�uje sa
nad uvedenú sumu).
Výdavky percentom z príjmov:
40 % (u da�ovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej �innosti a z prenájmu
- § 6 ods. 10),
60 % (u živnostníka, ktorý vykonáva remeselné živnosti /príloha �. 1 k živnostenskému zákonu/
- § 6 ods. 10),
25 % (u da�ovníka s príjmami z príležitostnej po�nohospodárskej výroby, lesného a vodného
hospodárstva - § 8 ods. 9).
Minimálna výška dane
Da� sa nevyrubí a neplatí, ak za zda�ovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 eura, alebo celkové
zdanite�né príjmy da�ovníka v zda�ovacom období roku 2009 nepresiahli sumu 2 012,85 eura, ak
si da�ovník neuplat�oval nárok na da�ový bonus.

Vypracovalo: Da�ové riadite�stvo SR, odbor služieb pre verejnos�, december 2009
www.drsr.sk

Zásady protipožiarnej bezpe�nosti bytových domov
Požiare v bytovom hospodárstve tvoria najrozsiahlejšiu �as� štatisticky evidovaných požiarov.

Nežiaduce prvenstvo si udržujú aj z h�adiska po�tu usmrtených a zranených osôb. V tomto odvetví
prišlo v roku 2009 na území Slovenska k 1925 požiarom, ktoré spôsobili priamu materiálnu škodu
6,7 mil. eur. Následkom požiarov v bytovom hospodárstve prišlo o život 33 osôb a 150 bolo
zranených. Vä�šina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti ob�anov a nedodržiavaním
požiarno-bezpe�nostných zásad. Bytové i nebytové priestory je preto potrebné udržiava� v takom
stave, aby požiar nevznikol, respektíve aby boli vytvorené podmienky na jeho rýchle uhasenie.
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Aby bolo možné v �o najvä�šej miere vylú�i� nebezpe�enstvo vzniku požiaru, treba udržiava�
poriadok na balkónoch, v pivniciach a spolo�ných priestoroch, nefaj�i� a nepoužíva� otvorený ohe�
na miestach s možnos�ou vzniku požiaru (napr. pivni�né priestory), neodhadzova� hor�avé odpadky
a ohorky cigariet do vý�ahovej šachty, na osvetlenie nepoužíva� zápalky, svie�ky a podobne. Na
ilustráciu uvediem, že v roku 2009 sme zaznamenali požiar bytu, ktorý vznikol neúmyselným
odhodením cigaretového ohorku a následným zapálením hor�avých materiálov skladovaných na
balkóne bytu. Je potrebné tiež dba�, aby boli dvere do pivníc uzamknuté a okná zasklené, a tak
chránené pred možnos�ou úmyselného alebo neúmyselného zapálenia cudzou osobou. V bytovom
dome je potrebné udržiava� elektrické zariadenia v bezchybnom stave, nepre�ažova� elektrické
obvody, neinštalova� provizóne elektrické prípojky, nevykonáva� neodborné opravy elektrických
zariadení. Gazdinkám odporú�ame neodchádza� od zapnutého sporáka alebo kulmy.
Chodby bytových domov slúžia v prípade požiaru ako únikové a zásahové cesty. Je preto
zakázané zatarasi� schodiská, chodby a podesty, po ktorých budete v prípade požiaru uteka�,
kvetmi, nábytkom, bicyklami a podobne, �o je, žia�, �astý jav aj našich bytových domov. Nedá mi
nespomenú� požiar z predošlého roka, ke� v schodiskovom priestore bytového domu v Levo�i
horel hor�avý nábytok umiestnený v priestore medzi bytom a vý�ahovou šachtou, teda nie priamo
v ceste úniku, avšak silné zadymenie s�ažilo evakuáciu �udí. Vo�ný musí by� aj prístup k
rozvodným zariadeniam elektrickej energie, hlavným uzáverom plynu, vody, k zariadeniam na
dodávku vody na hasenie požiaru, k hasiacim zariadeniam. Záchranné práce s�ažuje  chýbajúca
hadica alebo prúdnica v nástennom hydrante, poškodený hasiaci prístroj �i zamknuté dvere na
únikovej ceste. Pre rýchly zásah je dôležité, aby na prístupových cestách k bytovým domom neboli
parkované autá a aby ste rešpektovali ozna�enie ZÁKAZ STÁTIA na nástupných plochách pred
bytovým domom, ktoré sú ur�ené pre hasi�skú techniku.
Len dodržiavaním uvedených povinností sa vyhneme nebezpe�ným situáciám, ohrozeniu životov,
zdravia �i stratám na majetku.

Vážení ob�ania, Okresné riadite�stvo Hasi�ského a záchranného zboru v Levo�i vám želá ve�a
zdravia, bezpe�né a spokojné bývanie po celý rok 2010.

Kpt. Ing. Viera Suržinová, samostatný odborný inšpektor
Okresné riadite�stvo Hasi�ského a záchranného zboru v Levo�i

O�kovanie proti pandemickej chrípke
RÚVZ so sídlom v Poprade oznamuje ob�anom, že praktickí lekári pre dospelých a praktickí

lekári pre deti a dorast obdržali v druhej polovici januára 2010 vakcíny proti pandemickej chrípke.
Zao�kova� by sa mali predovšetkým zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy a osoby z rizikových
skupín, u ktorých by mohlo ochorenie na pandemickú chrípku spôsobi� �ažké komplikácie
zdravotného stavu. Do rizikových skupín patria: osoby s chronickými ochoreniami srdcovocievneho
systému, s nádorovými ochoreniami, s cukrovkou, s ochoreniami imunitného systému, osoby s
nadváhou, tuberkulózou, anémiami a ochoreniami krvi, chorobami dýchacích ciest, ochoreniami
mo�ového systému a �alšími. Zoznam diagnóz, ktoré podliehajú bezplatnému o�kovaniu, majú
vaši príslušní lekári. Tehotné ženy a osoby z rizikových skupín so záujmom o o�kovanie sa môžu
kontaktova�, resp. navštívi� svojich obvodných lekárov. O�kovacia látka proti novej pandemickej
chrípke je rovnako bezpe�ná ako o�kovacia látka proti bežnej sezónnej chrípke. O�kovanie je
najefektívnejší spôsob ochrany proti ochoreniu na novú pandemickú (prasaciu) chrípku, ale aj proti
následkom v podobe �ažkých, život ohrozujúcich komplikácií.

Doteraz bolo na Slovensku zaznamenaných 329 prípadov �ažkých respira�ných ochorení so
zápalom p�úc, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu na oddeleniach intenzívnej medicíny a umelú
podporu dýchania. Medzi postihnutými bolo 142 osôb, ktoré nemali doteraz žiadne zdravotné
problémy. Zatia� evidujeme v SR 39 úmrtí, u ktorých bola potvrdená prasacia chrípka. Sú to
argumenty, ktoré potvrdzujú opodstatnenos� o�kovania. Na rozdiel od sezónnej chrípky sa prasacia
chrípka bude vyskytova� v priebehu celého roka. Ú�innos� o�kovacej látky je 1 rok.
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DIVADLO

KINO

7. nede�a o 15.00 hod.                                                                  1,5 eura
Popoludnie s rozprávkou

AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
Hudobná rozprávka v podaní UJA �UBA

9. utorok  o 8.30  a 10.00 hod.                                      organizované predstavenie
AKO WINNETOU JÁNOŠÍKA RATOVAL

Réžia: Mgr. 
ubomíra Ku�ková       Ú�inkujú: žiaci LDO ZUŠ v Levo�i

10. streda o 9.00  a 10.15 hod.                                      organizované predstavenie
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux a Stano Bellan

HRA LÁSKY A NÁHODY
Hra z 18. storo�ia

Réžia: Mgr. Mária Muránska      Hrajú: absolventi II. stup�a LDO ZUŠ v Levo�i

10. streda o 14.00 hod.      KONGRESOVÁ  SÁLA                              na pozvánky
SENIORSKÉ FAŠIANGY

Stretnutie dôchodcov s primátorom mesta pri hudbe

10. streda o 18.00                                                                        1 euro
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux a Stano Bellan

HRA LÁSKY A NÁHODY
Hra z 18. storo�ia

Réžia: Mgr. Mária Muránska
Hrajú: absolventi II. stup�a LDO  ZUŠ v Levo�i

20. sobota o 9.00 hod.            KONGRESOVÁ SÁLA
PATCHWORK
Diel�a �. 19

27. sobota o 19.00 hod.                                                                   2 eurá
KAROL BENDŽALA

DŽABANINY
Austrálsky poh�ad na Levo�u

Ú�inkujú: Peter Pla�ko, Silvo Hradiský, Albín Medúz, Andrej Ivan, Milan Findura

2. - 3. utorok, streda o 19.00 hod.                                                        2 eurá
LOVE AND DANCE - po�ský tane�ný

Réžia : Bruce Parramore. Hrajú: Iza Mateusz Damiecki, Katarzyna Figura...
123  min. Slovenské titulky.                             Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

5. - 6. piatok, sobota o 19.00 hod.                                                   2,20 eura
MUŽI V RUJI - �eská komédia

Réžia: Robert Sedlá�ek. Hrajú: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Trnavský...
119 min.                                                 Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.
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KNIŽNICA

11. štvrtok o 13.30 hod.
VLADO BEDNÁR

Beseda venovaná tvorbe autora

9. - 10. utorok, streda o 19.00 hod.                                                   2,20  eura
SAW VI - americký thriller

Réžia: Kevin Greutert. Hrajú: Costas Mandylor, Tanedra Howard...
90 min. �eské titulky.                                    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov.

12. - 13. piatok, sobota o 19.00 hod.                                                  2,30  eura
SHERLOCK HOLMES - anglický krimi - dobrodružný

Réžia:  Guy Ritchie. Hrajú: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong...
128 min. Slovenské titulky.                              Nevhodné pre maloletých do 12  rokov.

P R Á Z D N I N Y   V   K I N E

16. utorok o 16.00 hod.                                                                   2 eurá
TWILIGHT SÁGA: NOV

Americký romantický horor
Réžia: Chris Weitz. Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner...

120 min. �eské titulky.                                   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

16. utorok o 19.00 hod.                                                                   2 eurá
JÁNOŠÍK.  PRAVDIVÁ HISTÓRIA - po�sko / slovensko / �esko historicko - dobrosružný

Réžia: Agnieszka Holland, Kasia Adamik. Hrajú: Václav Jirá�ek, Ivan Martinka...
140 min.                                                 Nevhodné pre maloletých do 15 rokov.

17. streda o 15.00 hod.                                                                   2 eurá
ASTRO  BOY - americký animovaný

Réžia: David Bowers.
94 min. �eský dabing.                                   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

19. - 20.  piatok, sobota o 17.00 hod.                                                   2,2 eura
PLANÉTA 51 - americká animovaná komédia

Réžia: Jorgo Blanco, Marcos Martinez.
91 min. Slovenský dabing.                                Vhodné pre všetky vekové kategórie.

23. - 24. utorok, streda o 19.00 hod.                                                      2 eurá
MILUJEM 	A VIAC - �eská romantická komédia

Réžia: Pavel Gábl, Ji�í Chlumský. Hrajú: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková...
95 min.                                                  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

26. - 27. piatok, sobota o 19.00 hod.                                                     2 eurá
RICKY - francúzsko / talianska komédia

Réžia: Francois  Ozon. Hrajú: Sergi Lopez, Alexandra Lamy, Chris Bolzli...
90 min. �eské titulky.                                    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.
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SNM-Spišské múzeum v Levo�i a Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo v Spišskom Podhradí
Vás pozývajú na výstavu

Terra Scepusiensis - Terra Christiana 1209 - 2009
Spišský hrad, Spišská Kapitula - dve centrá v dejinách Spiša

Matúš Lányi - Nový zákon
v expozícii Výtvarná kultúra na Spiši, od 27. 11. 2009  2. 8. 2010

Sprievodný program:
v nede�u 14. februára 2010 o 14. hodine - autorské sprevádzanie výstavou a stretnutie s autormi
Dášou Uhar�ekovou Pavúkovou, Matúšom Lányim, Martinom Stejskalom, Vladimírom Olejníkom.
Téma: Matúš Lányi. Nový zákon.
Archeologické nálezy ako ich nepoznáte - rozprávanie s Mgr. Martinom Stejskalom o vystavených
archeologických exponátoch.
Listiny, ktoré tvorili spišské dejiny - rozprávanie s Mgr. Vladimírom Olejníkom o najstarších
listinách sprístupnených na výstave.
Nenechajte si ujs� druhých osem listín, ktoré sa 15. februára 2010 vrátia do archívnych trezorov
a vystriedajú ich listiny zo 14. storo�ia.
Vstupné 1,50 eura. Študenti 0,50 eura. Deti do 6 rokov vstup vo�ný.

SNM-Spišské múzeum a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levo�i
Vás pozývajú

v cykle DIALÓGY POD KLENBAMI
k dialógu so Šarlotou Múdrou, riadite�kou ZŠ pre nevidiacich v Levo�i, a pátrom Romanom
Gažúrom, OFMConv, gvardiánom kláštora minoritov v Levo�i - na tému Ako prija� nevidiacich

vo štvrtok 25. februára 2010 o 16. hodine na radnici v Levo�i.
Projekt pripravený v rámci Roka kres�anskej kultúry a 800. výro�ia prvej písomnej zmienky o
Spiši.    Vstup vo�ný
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O z n a m
Oznamujeme obyvate�om mesta Levo�a, že ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levo�a, je od  01.01.2010 premenovaná
na Spojenú školu internátnu v Levo�i. Organiza�né zložky školy sú:

- základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna,
- špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna,
- špeciálna materská škola internátna.
Sú�asti školy:
- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
- školský klub detí,
- školský internát,
- školská jedále�.
Riadite�stvo SŠI zárove� oznamuje, že zápis do 1. ro�níka ZŠ a ŠZŠ bude v d�och 8. až
12. februára 2010.

Mgr. Viera Kamenická, zástupky�a riadite�ky školy



Milí priatelia,
dovo�te mi s rados�ou Vám oznámi�, že Ob�ianske združenie Miestna

ak�ná skupina LEV, o. z. (skrátene MAS LEV) získalo už v júli informáciu o
tom, že je zaradená medzi 15 úspešných miestnych ak�ných skupín na
Slovensku, ktoré získali tzv. Štatút MAS. Môžeme sa pochváli�, že naša MAS
je v prvom kole hodnotenia jedinou podporenou na východnom Slovensku. To
v praxi znamená, že prostredníctvom tejto organizácie územie okresu Levo�a
(s výnimkou obcí Spišský Hrhov a Vyšný Slávkov, ktoré nechceli by� zaradené
do územia MAS) získalo finan�nú podporu, ktorá bola 25.11.2009 zmluvne

spe�atená s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Tým sme oficiálne mohli odštartova� dlho
pripravovanú integrovanú stratégiu rozvoja nášho územia, ktorej sme dali názov „Levo�ský región,
perla Spiša.... a sen sa stane skuto�nos�ou!“ Týmto sa chcem po�akova� všetkým, ktorí sa
zú�astnili na procese prípravy stratégie, ako aj budovaní inštitucionálnych a �udských kapacít, i
tým, ktorí napomáhali realizova� sprievodné aktivity, �astokrát  len z pocitu súdržnosti a bez
finan�ných nárokov. 	akujem všetkým �lenom i ne�lenom združenia za to, že sme dokázali
pracova� spolo�ne v rámci verejno-súkromného partnerstva, pri�om sme overili krehkos� jeho
fungovania,  ale poukázali i na skuto�nos�, že takáto spolupráca širokospektrálne zameraných
subjektov môže v praktickej rovine skuto�ne fungova�.

Pre menej zainteresovaných, ktorí nemajú možnos� sledova� vysielanie reportáží k danej téme,
odporú�ame sledova� webovú stránku www.tvlevoca.sk, kde budeme priebežne zverej�ova� po�as
celého programovacieho obdobia výzvy pre oprávnené subjekty pôsobiace v našom území a
dôležité informácie viažuce sa k téme a danému projektu. V sú�asnosti pripravujeme webovú
stránku miestnej ak�nej skupiny www.maslev.sk, ktorá je v štádiu jej obsahového nap��ania
množstvom informácií a postupne nahradí informovanos�, ktorá bola dosia� realizovaná
prostredníctvom webovej stránky www.cpk.sk/levoca v sekcii leader, kde nájdete všetky dôležité
informácie súvisiace s kreovaním územia, budovaním potenciálu, prípravou stratégie a všetkých
krokov, ktoré boli zavšené spomínaným úspechom.

Dovo�te mi aj touto cestou oslovi� zástupcov ob�ianskych združení a mimovládnych organizácií
rôzneho zamerania pôsobiacich v území MAS LEV, aby sa kontaktovali s našou kanceláriou
osobne (CPK Levo�a, Nám. Majstra Pavla 28), telefonicky (0903 641 645, 053/46 99 065) �i
mailom (hradiska@maslev.sk, cpklevoca@levoca.sk). Pripravujeme stretnutie zástupcov týchto
organizácií k téme „Podpora �innosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“. Chceme naplánova�
spolo�ný marketingový postup v oblasti zlepšenia zna�enia a prístupnosti atraktívnych miest,
vo�no�asových programov, športovo-spolo�enských a kultúrnych aktivít.

Zárove� prosíme zástupcov podnikate�ských subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na
území MAS LEV, ktorí majú záujem o získanie podpory pre ú�ely nízkokapacitného ubytovania,
aby sa s nami rovnako kontaktovali. Pripravujeme školenie k systému financovania a vecného
zamerania.

Uvítame snahu všetkých, ktorí sa chcú zapoji� do tvorivého procesu zmeny nášho územia k
lepšiemu a naplni� tak naše spolo�né, ale i svoje vlastné sny!

Za kolektív
Ing. Andrea Hradiská, predseda OZ MAS LEV, o. z.
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60 rokov zborového spevu na Strednej pedagogickej škole
v Levo�i

      Zborový spev na Strednej pedagogickej škole v Levo�i má dlhú tradíciu, ktorá siaha do roku
1950, kedy sa otvorili brány Pedagogického gymnázia pre pedagogické školy v Spišskej Novej
Vsi. Škola bola do�asne umiestnená v budove bývalého U�ite�ského ústavu v Spišskej Novej Vsi
spolu s gymnáziom. V tomto roku vznikol aj záujmový krúžok zborového spevu, ktorý viedol
významný slovenský hudobný skladate�, zbormajster a pedagóg Ladislav Stan�ek, ktorý na škole
pôsobil v rokoch 1950 - 1955, teda až do jej pres�ahovania do Levo�e. Na pedagogické gymnázium
nastúpil ako skúsený pedagóg po svojom ve�mi úspešnom pôsobení v rôznych u�ite�ských
ústavoch (Lu�enec, Štubnianske Teplice, Spišská Kapitula, Spišská Nová Ves) a na Hudobnej a
dramatickej akadémii v Bratislave. Spevácky krúžok pod jeho vedením sa prezentoval najmä na
školských slávnostiach a interpretoval aj mnohé skladby Ladislava Stan�eka.
      V roku 1953 bola škola premenovaná na Pedagogickú školu pre vzdelávanie u�iteliek
materských škôl a 28. novembra 1955 bola pres�ahovaná do Levo�e. Vedením speváckeho zboru
poverená Anna Zori�áková,  ktorá dosiahla so zborom prvé výraznejšie úspechy na okresnej a
krajskej úrovni.
      V roku 1960 bola škola opä� premenovaná na Pedagogickú školu v Levo�i. Vo vedení zboru
sa vystriedali Ernest Husár, Eduard Michálek a Michal Jánoš. Zbor sa i na�alej zú�ast�oval
predovšetkým na okresných a krajských sú�ažiach mládežníckych speváckach zborov, na ktorých
sa umiest�oval na popredných miestach.  V roku 1967 sa prvýkrát prebojoval pod vedením
Eduarda Micháleka do celoslovenskej sú�aže mládežníckych speváckych zborov, kde získal tretie
miesto v silnej konkurencii. 	alší výrazný úspech dosiahol pod vedením Michala Jánoša v roku
1973 na celoslovenskom festivale zborového spevu v Ružomberku, kde získal cenu za najlepšiu
interpretáciu piesne.
      Od 1. septembra 1975 nesie škola názov Stredná pedagogická škola v Levo�i. V tomto
období sa zborový spev na Strednej pedagogickej škole v Levo�i dostal na takú vysokú úrove�,
že právom môžeme hovori� o "zlatej ére" zborového spevu na tejto škole. Pôsobili tu dva kvalitné
mládežnícke spevácke zbory, �o bolo unikátom v rámci stredných pedagogických škôl na Slovensku.
      Spevácky zbor Iuventus paedagogika viedli od roku 1976 zbormajstri Martin Šafár a Igor
Grega. V roku 1985  Igor Grega, ktorý v tom �ase študoval dirigovanie na VŠMU v Bratislave,
odišiel do Prešova, kde pôsobil ako pedagóg na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
UPJŠ, neskôr na Fakulte humanitných a prírodných vied PU a sú�asne bol do roku 1999
dirigentom univerzitného ženského speváckeho zboru Iuventus paedagogica.
      Spevácky zbor Mlados� za�al pracova� v roku 1977 pod vedením dirigenta Milana Pito�áka,
hlasovou pedagogi�kou bola Petronela Procházková.
      Spomínané zbory úspešne reprezentovali slovenský zborový spev doma aj v zahrani�í
(�esko, Ma�arsko, Ukrajina a Juhoslávia). Popredné umiestnenia získavali na celoslovenskej
sú�aži mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, na Festivale diev�enských speváckych
zborov v Karlových Varoch a v roku 1983 aj na Festivale mládežníckych speváckych zborov v
Celje (Juhoslávia).
      V 90. rokoch viedli spevácky zbor striedavo Martin Šafár, Milan Pito�ák  a Mgr. Dana
Vrab�ová. Toto obdobie však už bolo poznamenané postupným odchodom dirigentov (Milan Pito�ák,
Martin Šafár). Zbor sa prezentoval hlavne na školských podujatiach (slávnostné koncerty pri
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príležitosti otvorenia Štúrovho pamätníka - celoslovenského festivalu žiakov SPgŠ v prednese
poézie a prózy pre deti v roku 1996 a 1998, 45. výro�ie založenia SPgŠ v Levo�i a i.), miestnej
úrovni (viano�né koncerty, vystúpenia v rámci mesta) a regionálnej úrovni (Festival speváckych
zborov, Levo�a 1993). Najvýraznejším úspechom bola ú�as� na európskej sú�aži mládežníckych
speváckych zborov v Celje (Slovinsko) v roku 1997 pod vedením Milana Pito�áka, kde zbor získal
striebornú plaketu a vystúpenie  v kultúrnom programe v rámci 5. stretnutia prezidentov
stredoeurópskych štátov v Levo�i v d�och 23. - 24. januára 1998.
      K postupnému oživeniu zborového spevu a kvalitatívnemu rastu telesa prispel príchod
zbormajstra Mgr. art. Igora Gregu v roku 1999. Od školského roku 1999/2000 pracuje spevácky
zbor pod vedením Mgr. art. Igora Gregu (dirigent a umelecký vedúci), Mgr. Dany Vrab�ovej
(korepetítorka, druhá dirigentka a organiza�ná vedúca), PaedDr. Jozefa Jendrichovského, PhD.
(organiza�ný vedúci). Pravidelne sa zú�ast�uje rôznych kultúrnych aktivít v rámci školy a mesta
a reprezentuje Slovenskú republiku a mesto Levo�a aj v zahrani�í (�esko, Slovinsko).
      V repertoári má spevácky zbor skladby rôznych štýlových období európskych skladate�ov
(L. Bárdos, D. Bort�ansky, P. I. �ajkovskij, L. Halmos, J. Handl-Gallus, R. Giovanelli, J. Ježek,
J. Leskovar, O. Mácha, P. Martini, R. Southwell, J. Thompson a i.), slovenských skladate�ov (P.
Cón, I . Hrušovský, D. Kardoš, j. Kmi�ová, Z. Mikula, A. Moyzes, J. Podprocký, E. Sucho�, J.
Sivá�ek, J. Valaš�an-Dolinský a i.) a skladby Igora Gregu.
      Zbor  je pravidelným ú�astníkom regionálnych prehliadok zborového spevu (Spišské zborové
dni, Spišská Nová Ves, 2006 a 2007, Barborské slávnosti v Spišskej Novej Vsi, 2009). Pravidelne

Spevácky zbor Iuventus paedagogica so svojimi pedagógmi
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sa zú�ast�uje aj celoslovenskej sú�aže mládežníckých speváckych zborov Mládež spieva, na
ktorej dosiahol umiestnenie v zlatom pásme (Tur�ianske Teplice 2002, 2006) a striebornom pásme
(Tur�ianske Teplice 2004). 21. - 24. septembra 2006 reprezentoval Slovenskú republiku na
festivale Mladá Smetanova Litomyšl.
      11. - 15. apríla 2007 na Medzinárodnej sú�aži mládežníckych speváckych zborov v Celje
(Slovinsko) dosiahol jeden zo svojich najvä�ších úspechov, ke� v silnej konkurenci speváckych
zborov z celej Európy získal striebornú plaketu, �ím sa zaradil medzi popredné európske
mládežnícke spevácke zbory.
      V júni 2007 vydal zbor svoje prvé CD, ktoré nahrával v priestoroch ev. kostola v Levo�i a
v kongresovej sále mestského divadla v Levo�i. CD zbor predstavil verejnosti 28. júna 2007 pri
príležitosti slávnostného otvorenia novej budovy SPgŠ.
      Posledným výrazným úspechom bola ú�as� na celoslovenskej sú�aži mládežníckych
speváckych zborov v Bratislave  13. - 14. júna 2008, kde získal zlaté pásmo a Cena hudobného
fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.
      V školskom roku 2009/2010 sa jubilujúci spevácky zbor Iuventus paedagogica SPgŠ, ktorý
je najstarším diev�enským speváckym zborom na Slovensku,  intenzívne pripravuje na
celoslovenskú sú�až mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, ktorá sa uskuto�ní v
Rimavskej Sobote 7. - 9. mája 2010 a v priebehu roka sa predstaví aj levo�skej verejnosti
samostatným jubilejným zborovým koncertom.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. Foto: Rastislav Sanitrik

Preh�ad vo�ných pracovných miest na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v Poprade, detašovanom pracovisku v Levo�i, ku d�u 19.01.2010

Levo�ský gastrodom - V. Bigoš
Levo�a, Nám. Majstra Pavla 35

Stredná odborná škola
Bijacovce 1

TROLIGA  BUS, spol. s r. o.
Levo�a, Popradská cesta 38

Hotel Barbakan
Levo�a, Košická 15

Atrex, s r. o.
Spišská Nová Ves, Zimná 85

Kukurová Mária,
Spišský Štvrtok
Bistro na Zlamanci

Reštaurácia u 3 apoštolov
Košický F.
Levo�a, Nám. Majstra Pavla 11

Predava�ka
v lahôdkach
Kuchár/-ka

U�ite�/-ka angl.
jazyka

Autoelektrikár

Recep�ný/-á

�ašník/-�ka
Prac.: Sp.Štvrtok

Kuchár/-ka
�ašník/-�ka

Kuchár/-ka

Kratší prac.úväzok pre
osobu so zdrav.postih.
Vyu�enie alebo prax

Štátna skúška z angl.
jazyka

Vyu�ený automechanik
nákladných áut, 3 roky
prax, ovládanie PC

Kratší prac. úväzok,
brigáda, aktívne angl.

Vyu�enie, prax 1 rok

Vyu�enie alebo prax

Vyu�enie alebo prax

053/4512384

053/4541652

0908730152

053/4514310

053/4421226

053/4510724

0905745044

Mgr. Jana Michalková, vedúca úseku služieb zamestnanosti detašovaného pracoviska

Zamestnávate� Profesia Požiadavky Kontakt



P o h o t o v o s t n á  l e k á r e n s k á  s l u ž b a
FEBRUÁR 2010

Sobota :  12.00   -  18.00  hod.
Nede�a :  08.00   -  18.00  hod.
Sviatok :  08.00   -  18.00  hod.

[mimo  obed. prestávok]

  6. 2. -  7.2. Verejná lekáre�
Probstnerova cesta 2, Levo�a
(areál nemocnice)

13. 2. - 14.2. Lekáre� U HADA
Nám. Majstra Pavla 13, Levo�a

20. 2. - 21.2. Lekáre� SOPHUS
Kuku�ínova 3,  Levo�a
(parkovisko oproti nemocnici)

27. 2. - 28.2. Lekáre� Pri Košickej bráne
Košická ul. 22,  Levo�a
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        ktorá sa uskuto�ní  
         v priestoroch Múzea špeciálneho školstva, na Námestí Majstra Pavla 28 v Levo�i. 
         Tešíme sa na Vás! 

23. februára 2010 o 14.30 hod.
  Výstava potrvá do 18. marca 2010.

Hlavolamovo - Ivan K u�ovský, Pieš any
Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave

 Múzeum špeciálneho školstva v Levo�i

� �

Vás pozývajú na vernisáž výstavy
                                    

  hlavolamovo
          drevené hra�ky, hlavolamy,  výrobky z dreva pre malých i ve kých



SPRÁVA  Ú�ELOVÝCH  ZARIADENÍ  MESTA  LEVO�A
Francisciho 12, 054 01 Levo�a

VEREJNÉ  KOR�U�OVANIE
PO�AS  JARNÝCH PRÁZDNIN

15.02.2010 pondelok 10.00 - 11.30 hod. 13.30 - 15.00 hod.
16.02.2010 utorok 10.00 - 11.30 hod. 17.30 - 19.00 hod.
17.02.2010 streda 10.00 - 11.30 hod. 13.30 - 15.00 hod.
18.02.2010 štvrtok 10.00 - 11.30 hod. 13.30 - 15.00 hod.
19.02.2010 piatok 10.00 - 11.30 hod. 13.30 - 15.00 hod.
20.02.2010 sobota 13.30 - 15.00 hod. 17.30 - 19.00 hod.
21.02.2010 nede�a 13.30 - 15.00 hod. 17.30  -19.00 hod.

HÁDZANÁ
Muži: I. liga
Levo�a - Pieš�any 13.02.2010 16.30 hod.
Levo�a - Bojnice 27.02.2010 16.30 hod.

BASKETBAL
Muži: I. liga
Slovenský Orol Levo�a - MBK Trnava                       27.02.2010                18.30 hod.
Slovenský Orol Levo�a - Štadión Tren�ín                   28.02.2010                10.30 hod.

Starší žiaci:
Slovenský Orol Levo�a - Rož�ava                              27.02.2010                13.00 hod.

P O Z V Á N K A
na 26. ro�ník lyžiarsko-turistického prechodu cez Levo�ské vrchy

Usporiadate�: Klub slovenských turistov TJ Javorinka, Levo�a
Termín: 13. február 2010  (sobota)
Zraz: 7.45 - 8.00 pri Košickej bráne

Trasy: bežky: O�šavica - Pav�any, sedlo - Krúžok - Uloža - Zimná hôrka - Kúty -
Ková�ova vila - Levo�a - 20 km,

peši: Pav�any, križovatka - Pav�any, sedlo - Krúžok - Uloža - Kúty - Profánska
- Ková�ova vila - Levo�a - 17 km,

Do O�šavice bude zabezpe�ená preprava autobusom. V prípade nepriaznivých snehových podmienok
si organizátor vyhradzuje možnos� zmeni� trasy a štartovné.

Štartovné: 3 eurá - v tom autobus, párky a ob�erstvenie

Informácie: Ing. Ernest Rusnák, Ková�ova vila 2, Levo�a, tel.:053/ 4512705, 0903/255440

Ob�erstvenie: po�as prechodu z vlastných zásob, na Ková�ovej vile usporiadate� zabezpe�í
spišské párky, �aj a tombolu.

Tešíme sa na Vašu ú�as� !!!
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Centrum  vo�ného  �asu  OLYMP, Francisciho 10, Levo�a
cvcolymp@centrum.sk, t. �: 0910867401, 053/4699089

      CV� OLYMP aj v tomto šk. roku na�alej úspešne spolupracuje s lyžiarskym klubom, ktorý
dosahuje ve�mi dobré výsledky na celoslovenskej úrovni. Aj do tejto sezóny vstúpili mladí lyžiari
z Levo�e úspešne. Už v prvých štartoch celoslovenskej sú�aže žiakov a predžiakov o  Slovenský
pohár 2009/2010 (SPŽ,SPPŽ)  získali viacero pozoruhodných výsledkov. Dosiahnuté výsledky
preukazujú, že cesta podpory talentovanej mládeže v zjazdovom lyžovaní, nastúpená v máji 2008,
bola zvolená správne. Vzájomná spolupráca mesta Levo�a, CV� Olymp, Lyžiarskeho strediska
Levo�ská Dolina, ako aj základných škôl a SPgŠ v Levo�i  s LK Levo�a  za�ína prináša� svoje
ovocie.  Ukazuje sa, že by sme spolo�ne mohli by� schopní v Levo�i  vytvori� podmienky  pre
športový rast a výchovu špi�kových lyžiarov.
     Pod ochranné krídla vo�no�asových aktivít si centrum vo�ného �asu vzalo aj deti z Detského
domova v Sp. Vlachoch. Pravidelne navštevujú krytý bazén v ZŠ v SNV, kde sa pod doh�adom
inštruktorov u�ia rôznym plaveckým technikám. Pekným spestrením pre tieto deti je aj stretávanie
sa v priestoroch CV� na akcii pod názvom “NOC V CV�“, kde zažívajú nezvy�ajné chvíle,
prekvapenia, kopec zábavy a hier. Aj takýmto spôsobom sa snažíme vykúzli� úsmev na tvárach
týchto detí, ktorý im tak chýba v ich každodennom živote.

Pripravované akcie na február:

KARNEVAL  NA  �ADE v spolupráci SÚZ, SPgŠ
11.02.2010 (štvrtok)
Za�iatok podujatia o 15.00 hod.
Miesto: zimný štadión
Vstupné: zdarma
CV� si pre vás a vaše deti pripravilo
krásne popoludnie na �ade plné masiek, sú�aží,
ma�ovania na tvár, skvelej hudby a ve�a, ve�a iného.

15.02. - 19.02.2010 - JARNÉ PRÁZDNINY
De� otvorených dverí denne
v �ase od 08.00 do 15.30 hod.
15.02.2010 (pondelok) - futbalový turnaj
Miesto: športová hala
�as:10.00 hod.
Štartovné: 0 eur
17.02.2010 (streda) - florbalový turnaj pre deti
Miesto: športová hala
�as:10.00 hod.
Štartovné: 0 eur
6-�lenné družstvá sa môžu prihlási� v CV� do 12.02.2010.

19.02.2010 (piatok) - kor�u�ovanie
Pre �lenov ZÚ na kartu výhod zdarma.
�as: 15.00 - 16.00 hod.

Lyžiarska sú�až žiakov 2009/2010

Plávanie DeD Sp.Vlachy
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Presné malokalibrovky v roku 2009
Uplynulý rok 2009 bol pre Rastislava Štramu, levo�ského strelca z malokalibrových zbraní,

opakovane mimoriadne úspešný. Za významné zásluhy o rozvoj po�ovníctva na Slovensku mu
Slovenský po�ovnícky zväz, okresná
organizácia Levo�a, udelil v roku 2009
BRONZOVÚ MEDAILU.

Na všetkých dvanástich zú�astnených
streleckých podujatiach získal majstra
stre�by. Umiestnil sa šes�krát na prvom
mieste, dvakrát na druhom, dvakrát na
tre�om a dvakrát na štvrtom mieste.

Labuda, predseda streleckej komisie pri
OkO SPZ Levo�a

Ví�azné družstvo z Putovného pohára
predsedu OkO v Levo�i d�a 3.10. 2009
(z�ava Rastislav Štrama, Pavol �ech,
Pavol Skoumal)
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BOHOSLUŽBY
KATOLÍCKA CIRKEV

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Sväté liturgie v týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok   ....... 16.55
streda, sobota ........................................  07.55

Sväté liturgie v nede�u: 07.50 v cirkevnoslovanskom jazyku
09.00 v slovenskom jazyku

Sviatky v mesiaci február:
2.2.  utorok - Stretnutie Pána, Boha a Spasite�a Ježiša Krista

V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred svätou liturgiou.
Spove� chorých je prvý piatok v mesiaci od 08.00 hod.

Akéko�vek zmeny �asu slúženia liturgických slávení budú oznámené pri nede�ných oznamoch.

 Gréckokatolícky farský úrad, Poto�ná 6, 054 01  Levo�a
tel.: 053  451 34 36, 0911  912 312

2. febr. Obetovanie Pána, sviatok (Hromnice).
Sv. omše: 6.00, 8.00 a 18.00 hodine vo farskom kostole.
V úvode sv. omše o 8.00 hodine posvätenie hromni�ných sviec s procesiou.

3. febr. Sv. Blažeja, biskupa a mu�eníka, spomienka.
Sv. omše o 6.00 a 18.00 hodine vo farskom kostole.
Pri obidvoch sv. omšiach bude svätoblažejské požehnanie hrdiel.

4. febr. Poklona Sviatosti Oltárnej na prvý štvrtok v mesiaci od 16.00 hodiny.
Sú�asne od 16.00 hodiny sv. spove�, zvláš� pre birmovancov.

5. febr. Prvý piatok v mesiaci februári.
Sv. spove� od 16.00 hod. vo farskom kostole.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime 5. februára od 8.00 hodiny.

6. febr. Fatimská sobota na Mariánskej hore so za�iatkom o 9.30 hodine.
11. febr. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.

Dnes je osemnásty svetový de� chorých.
17. febr. POPOLCOVÁ STREDA, za�iatok ve�kého sv. pôstu.

Pri všetkých sv. omšiach požehnanie popola a zna�enie popolom na znak pokánia.
Dnes je prísny pôst!
Pobožnos� Krížovej cesty v piatky o 17.30 hod. za ú�asti detí a v nedele o 17.00
hod. vždy vo farskom chráme.

21. febr. Prvá pôstna nede�a.
Na prvú pôstnu nede�u je zbierka na charitu.
Sv. omša na Mariánskej hore z príležitosti sviatku Katedry sv. Petra, apoštola,
o 14.00 hodine.

22. febr. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok.
24., 26. Jarné kantrové dni v stredu, piatok a sobotu.
a 27. febr. Úmysel týchto kantrových dní príprava na pokánie, sviatos� zmierenia a �inorodá

láska k blížnym.
28. febr. Druhá pôstna nede�a.
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EVANJELICKÁ CIRKEV
V modlitebni na farskom úrade:
7. februára 2010 Nede�a po Deviatniku 9.00
14. februára 2010 Nede�a predpôstna 9.00

V kostole:
21. februára 2010 1. nede�a pôstna 9.00

Služby Božie s Ve�erou Pánovou
28. februára 2010 2. nede�a pôstna 9.00

V modlitebni na farskom úrade - tiež zborový konvent.

Biblické hodiny:
každú stredu o 18.00 na farskom úrade, téma: Zjavenie Jána - 15. - 18. kapitola

Pôstne ve�erné Služby Božie:
25. februára 2010  - 1. pôstna ve�iere�

Detská besiedka - biblické príbehy pre deti:
Každú nede�u v centre Motý� na farskom úrade  o 9.00

PRAVOSLÁVNA CIRKEV
Streda: 08.00 sv. liturgia
Piatok: 08.00 sv. liturgia

Sobota: 18.00 ve�er�a

Nede�a: 08.30 utre�a
10.00 sv. liturgia
14.00 ve�er�a

02.02.2010 Stretnutie Pána so Simeonom 10.00    sv. liturgia

15.02. ZA�IATOK VE
KÉHO PÔSTU

27.02. Zádušná sobota 08.00    sv. liturgia

Sv. omše v minoritskom kostole: Sv. omše v nemocni�nej kaplnke:
pondelok až piatok o 15.50 hod. v každú stredu o 15.00 hod.
sobota 7.50 hod. a v nede�u o 10.00 hod.
nede�a 11.00 a 16.00 hod.

Ve�ná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spolo�enstvom KO�. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
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UZRELI SVETLO SVETA:

SPOLO�ENSKÁ RUBRIKA

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Významné životné jubileá v mesiaci február oslávia:

OPUSTILI NÁS:

	ubomíra Ma�ugová, zamestnanky�a oddelenia OaVP

Ondrej Šandor, nar. 1952
Eva Poláková, nar. 1973
František Smik, nar. 1930
Mária Kraj�áková, nar. 1939
Vojtech �onka, nar. 1922
Peter Halcin, nar. 1952

Branislav Pinka Nataša Ko�išová
Ján Komara Zuzana Dluhošová
Radoslav Ilaš Anna Kraj�áková
Martin Hrušovský Mária  Nem�íková

Ivan Pollák Leo Šimoni�
Simona F�aková Maxim Mlynár
Nicolas Spišský Leonard Šimoni�
Gabriela Gyüreová Andrej Špindor
Tomáš Mlati�ek Lea Schindzielorzová
Alexej Proks Bibiána Vanacká
Martin Dzurman Tobiáš Uli�ný
Zuzana Pavlová Karolína Cvoligová
Ester Grešová Peter Motyka

70 rokov
Irena Poláková
Jolana Blažová
Roman Siska

75 rokov
Mária Vizváryová

80 rokov
Margita Vaver�áková
Božena Heimschildová
Mária Repašanová

81 rokov
Mária Repaská
O�ga Šuniarová

82 rokov
Cecília Venglar�íková
Angela Les�áková

84 rokov
Ján Babej

85 rokov
Anna Kopkášová
Mária Tejbusová

86 rokov
Anna Kravecová
Júlia Tichá

88 rokov
Mária Vrábelová

89 rokov
Jozef Toporcer

90 rokov
Viktória Kukurová

97 rokov
Mária Butvinová
Ján Repaský

Na vašu tvár, milí naši, k
žu sa pomalinky ako závoj strieborný vrásky - pavu�inky. Vraveli
ste: - Nádhera spred o�í sa stráca, ale �udskú námahu v zrelých plodoch vracia; i dávate priehrštím
úsmevy a rady, preto my vás, milí naši, všetci máme radi. Nech vám v teple uplýva dlhá jese�
zlatá, to vám všetci želáme z úprimného srdca.
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D�a 23. februára 2010 uplynie rok, �o od nás navždy odišiel
môj manžel, náš otecko, dedko, svokor

JOZEF FIGURA
S láskou a nádejou, že sa raz stretneme, spomína

manželka O�ga,
dcéry O�ga, Mária a Dana s rodinami.

Úprimne �akujeme všetkým príbuzným, priate�om a známym, ktorí prišli
d�a 18. decembra 2009 odprevadi� na poslednej ceste môjho manžela,

nášho otca a starého otca

JÁNA JAROŠÍKA  z Levo�e
	akujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby.

S láskou a úctou spomína manželka Elena, dcéra Mária s priate�om
a synovia Ján, Peter a 
ubomír s rodinami.

Úprimne �akujeme ve�adôstojným otcom duchovným gréckokatolíckej cirkvi
Rastislavovi Viš�ovskému, Miroslavovi Bartošovi, Františkovi Pucimu,

Jaroslavovi Štefánkovi, Slavomírovi Molnárovi
za zádušnú svätú liturgiu, pohrebné obrady a za dôstojnú rozlú�ku

s mojím milovaným manželom, naším otcom

JÁNOM JAROŠÍKOM
d�a 18. decembra 2009 na mestskom cintoríne v Levo�i.

Manželka Elena, dcéra Mária s priate�om a synovia Ján, Peter a 
ubomír s rodinami.

D�a 17. februára 2010 uplynie 10 rokov, �o nás navždy opustil
môj manžel, náš otec a dedko

VALENT HEIMSCHILD
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína manželka Božena, dcéry Božena, Irena, So�a s rodinami.

Úprimne �akujem všetkým príbuzným, priate�om a známym, ktorí prišli d�a 8.1.2010
odprevadi� na poslednej ceste môjho manžela, môjho otca, krstného otca a príbuzného

 FRANTIŠKA SMIKA
	akujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka Mária a syn Juraj

D�a 29. januára 2010 uplynulo 10 rokov, �o od nás navždy odišiel
môj manžel, náš otecko, dedko

JÁN BARBUŠ�ÁK
S láskou a nádejou, že sa raz stretneme, spomína

manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
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Námestie Majstra Pavla 36,
Levo�a
Návrat
ku klasickým
hodnotám
je pre túto dobu
charakteristický.

Otváracie hodiny:
Po 9.00 – 16.00
Ut - Pia 9.30 - 12.45 – 13.15 -17.00
So - Ne zatvorené

vždy �erstvý okamih

• Ponúkam:
- montáž plávajúcich podláh,
- montáž drevených podláh,
- vyrovnávanie interiéru samoni-

vela�nou hmotou.
Kontakt: 0903 353 952

• Predám  chatku na kúpalisku TORNA
A,
50 m od Morského oka v tichej a peknej �asti
kúpaliska. Chatka s prístreškom je po totálnej
rekonštrukcii.                Info 0905739195

• Predám 2-izbový neprerobený byt v OV
v Rud�anoch.
Cena 12 000 eur.            Tel.: 0911 370 425

• Dám do prenájmu 2-izbový byt
na sídlisku Pri prameni.
Kontakt: 0907 085 609

• Predám trojizbový byt
na sídlisku Západ II
v Levo�i.
Cena dohodou
Kontakt: 0908 850 353

• Predám stavebný pozemok
v Spišskom Hrhove
s rozlohou 851 m2,
kompletné inžinierske siete.
Cena dohodou.
Tel.: 0908 340 580
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• Spolo�nos� Lesy mesta Levo�a, spol. s r. o.,
odpredá prebyto�ný majetok:
dve nákladné autá AVIA A31 - rok výroby
1998 a 2000.
Info: F. Pekar�ík, �. tel.: 0903386446

• Dám do prenájmu 3-izbový byt v Levo�i Pod
vinicou (sidlisko Hrad).
Tel.: 053 451 24 84 mob.: 0915 246 208

COOP Jednota, spotrebné družstvo,
�lenská základ�a Levo�a
POZVÁNKA
Týmto pozývame �lenov COOP Jednoty Levo�a
na výro�nú schôdzu, ktorá sa uskuto�ní
d�a 16. februára (utorok) o 16.00 hod. v Dome
opatrovate�skej služby v Levo�i (pri rím.-kat.
fare).                      PaedDr. Ján Ferko

     Výbor �lenskej základne v Levo�i
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