
Informatívna správa o činnosti
primátora mesta Jána Noska

za obdobie od 28.01.2015 do 16.03.2015

Aktivity primátora mesta v zmysle uznesenia z  27.01.2015 číslo  12/2015 – MsZ, bod III., ktorý znie: 
„Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta a viceprimátora mesta predkladať správu o svojej činnosti 
ako informatívne správy pre MsZ“:

5. týždeň (od 28.01.2015)

pracovná porada k priemyselnému parku Šalková
pracovné stretnutie s predsedom SZPB Ing. P. Sečkárom, PhD. a predsedom Oblastného výboru 
SZPB v Banskej Bystrici J. Pacekom
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Feidias BB RNDr. D. Dobrotom
pracovné stretnutie s riaditeľom VŠC DUKLA Banská Bystrica Ing. Mgr. R. Kurčíkom
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti BB EXPO Ing. D. Kováčom
účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OOCR Stredné Slovensko, Radnica
účasť na zasadnutí Riadiaceho výboru PHSR
pracovné stretnutie s riaditeľom ÚHA Ing. arch. Ľ. Kelemanom
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen Ing. O. Šujanom
pracovné stretnutie s primátorom mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkošom
účasť na pracovnom stretnutí koordinačného tímu „Kaštieľ Radvanských“, Akadémia umení
pracovné stretnutie s RNDr. M. Galkom zo StVS
pracovné stretnutie s dekanom Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Banská Bystrica - Katedrála      
sv. Františka Xaverského Mons. J. Krajčíkom vo veci Kaplnky sv. Jána Nepomuckého
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom SAŽP Ing. M. Vavřinekom
pracovné stretnutie s p. M. Štrbom zo spoločnosti Marathon Banská Bystrica
pracovné stretnutie s riaditeľkou KPÚ v Banskej Bystrici Ing. arch. Z. Klasovou
pracovné stretnutie so zástupcom generálneho riaditeľa Lesov SR Mgr. J. Kostrianom
účasť na prezentácii Územného plánu mesta Banská Bystrica pre predsedov poslaneckých klubov
sobášenie, Radnica

6. týždeň

účasť na stretnutí zástupcov baníckych miest s predsedom Národnej rady SR, Bratislava
pracovné stretnutie s riaditeľkou vydavateľstva Star Production Ing. M. Rehákovou, Bratislava
pracovné stretnutie s veľvyslancom Veľkej Británie na Slovensku J.E. A. Garthom, Bratislava
pracovná porada k RIÚS
porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ plk. JUDr. M. Slobodníkom
pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti GANZ p. J. Ganzom
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti SQM Ing. P. Krnáčom
pracovné stretnutie s Ing. Z. Urbanovou k možnosti zriadenia detského dopravného ihriska
účasť na zasadnutí komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
pracovné stretnutie s prezidentom Slovenskej asociácie Route 66 p. J. Smrečanom, prezidentom 
Slovenského cyklistického zväzu p. P. Privarom a koordinátorom SK Route 66 za Horehronie       
p. J. Bodnárikom vo veci 59. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska
účasť na pracovnej porade k RIÚS
pracovné stretnutie so zástupcom Prvej komunálnej finančnej spoločnosti p. M. Mikušom
pracovná porada k problematike parkovania v meste



pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Moskovská Mgr. M. Melicherovou
slávnostné otvorenie podujatia Banskobystrická latka 2015, Športová hala Dukla
účasť na pracovnom stretnutí riaditeľov základných škôl, materských škôl a CVČ                           
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ZŠ SSV, Skuteckého 8
účasť na pracovnej porade k RIÚS
účasť na zasadnutí komisie MsZ pre územný rozvoj
pracovné stretnutie so štatutárnym zástupcom Regionálneho európskeho informačného centra    
Ing. P. Pisárom, PhD.
pracovné stretnutie s Ing. V. Grausom vo veci revitalizácie mestského parku
pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ pplk. Ing. D. Mlynárikom
pracovné stretnutie s primátorom mesta Brezno Tomášom Abelom a zástupcom primátora Jánom 
Králikom
účasť na pracovnom stretnutí k problematike výstavby Obytného súboru Moskovská
pracovné stretnutie s JUDr. M. Kováčikom

7. týždeň

porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom StVS Ing. V. Svrbickým
pracovné stretnutie s V. Kmeťom, vedúcim projektového tímu pre kreatívny priemysel
stretnutie s p. Boďovou
pracovné stretnutie s prezidentom klubu HC '05 JUDr. J. Kovalom
pracovné stretnutie s konateľom BIC Banská Bystrica Mgr. M. Šipikalom
pracovné stretnutie s  p. Zubákovou – protidrogová stratégia
pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ J. G. Tajovského Mgr. M. Pápayom
pracovné stretnutie s konateľkou spoločnosti Essence Communication Mgr. A. Bielikovou
pracovná porada k problematike parkovania v meste
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre školstvo a šport
účasť na pracovnej porade k RIÚS
pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Lux JUDr. P. Bočkayom
účasť na pracovnom rokovaní vo veci riešenia dopravno-bezpečnostnej situácie križovatky cesty 
I/66 a III/06635 Šalková, Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Banská Bystrica
pracovné stretnutie s Ing. P. Genderom a Ing. P. Antaličom
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015
pracovné stretnutie s Ing. P. Valachom
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Cestné stavby Liptovský Mikuláš Ing. P. Višnayom
pracovné stretnutie s poslancom MsZ doc. PhDr. M. Klusom, PhD., MBA
pracovné stretnutie s poslancom MsZ Ing. J. Šabom
účasť na tlačovej konferencii k podujatiu Visegrad Cup – preteky psích záprahov
účasť na benefičnom zápasase v ľadovom hokeji 
účasť na pracovnej porade k RIÚS
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta                 
a podnikateľskú činnosť
účasť na prezentácii systému fungovania rozpočtu mesta Banská Bystrica
pracovná porada s riaditeľom ÚHA Ing. arch Ľ. Kelemanom vo veci mestského parku
pracovná porada s Ing. P. Sárincom z Regionálnej agentúry pre cestovný ruch
pracovné stretnutie s Ing. A. Patrášom z Cechu hostinských
pracovné stretnutie s architektonickou verejnosťou
pracovné stretnutie so starostom obce Muránska Dlhá Lúka Marekom Noskom
účasť  na  zasadnutí  Komisie  MsZ  pre  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcie  a  
prešetrovania sťažností
účasť na Visegrad Cupe – pretekoch psích záprahov, Králiky



8. týždeň

porada kancelárie primátora mesta
pracovné stretnutie s Ing. M. Vigašom a Ing.arch. I. Kavčákovou z Geomontánneho parku
pracovné stretnutie s Ing. J. Slašťanom z OZ Banský región - Terra Montanae
pracovné stretnutie s poslancom MsZ p. D. Karasom – Detský svet
pracovná porada k RIÚS za účasti starostov vybraných obcí okresu Banská Bystrica
stretnutie so študentmi architektúry, predstavenie vízie obnovy areálu bývalej Slovenky
tlačová konferencia k výjazdovému zasadnutiu vlády SR v Banskej Bystrici
pracovné stretnutie s p. J. Miškovičom a p. M. Holákom vo veci Majstrovstiev sveta vo varení       
a jedení bryndzových halušiek
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015
účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OOCR Stredné Slovensko
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
pracovné stretnutie s p. M. Greškom
pracovné stretnutie s Ing. D. Rajčanovou vo veci projektu Európske mesto športu 2017 a projektu 
Festival svetla
pracovné stretnutie s Ing. A. Kvasnom
účasť na pracovnej porade k RIÚS
pracovné stretnutie s marketingovým manažérom Zámku Vígľaš p. B. Luptákom
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015 s vedúcimi organizačných útvarov MsÚ
pracovné stretnutie s riaditeľkou KPÚ v Banskej Bystrici Ing. arch. Z. Klasovou vo veci pamätnej 
tabule venovanej olympionikom a obnovy mestského parku
pracovné stretnutie so zástupcami Všeobecnej úverovej banky
účasť na vernisáži výstavy "Čo je v nás XI", Stredoslovenské múzeum
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015 s vedúcimi organizačných útvarov MsÚ
pracovné  stretnutie  s  konateľom  spoločnosti  Aqualand  Slovakia  MUDr.  J.  Sninským  –  
prevádzkovateľom plážového kúpaliska
pracovné stretnutie s riaditeľkou Divadla Štúdio tanca Mgr. Z. Hájkovou
pracovné stretnutie s členmi poslaneckého klubu MsZ Banskobystrická alternatíva

9. týždeň

porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
pracovná porada k návrhu rozpočtu mesta na r. 2015
pracovná porada k RIÚS
účasť na podujatí „Cyklus Osobnosti: Pavol Martuliak a Igor Martuliak“, Štátna vedecká knižnica
pracovné stretnutie s poslancom MsZ Ing. J. Šabom
účasť na výjazdovom rokovaní vlády SR, Radnica
pracovná porada ku Kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu
pracovná porada k problematike parkovania v meste
pracovné stretnutie s riaditeľom MBB Ing. Ľ. Bobákom
pracovné stretnutie s riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica Ing. B. Možuchom
prehliadka priestorov spoločnosti STEFE Banská Bystrica
udeľovanie ocenení Športovec roka mesta Banská Bystrica, Radnica
účasť na konferencii Oblastného výboru SZPB, MsÚ
slávnostné podpísanie Dohody o výkone trestu povinnej práce medzi Mestom Banská Bystrica      
a Okresným súdom Banská Bystrica
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen Ing. O. Šujanom
pracovné stretnutie so zástupcami Prima banky
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre školstvo a šport



10. týždeň

porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
účasť na pracovnom stretnutí koordinačného tímu „Kaštieľ Radvanských“, Akadémia umení
pracovné  stretnutie  s  p.  J.  Miškovičom  –  predstavenie  podujatí  v  rámci  Svetového  týždňa  
glaukómu v Banskej Bystrici
pracovné stretnutie s Ing. K. Surovým zo spoločnosti Nucleus SK
účasť na zasadnutí Predstavenstva OOCR Stredné Slovensko, Radnica
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
prijatia občanov v rámci Dňa otvorených dverí u primátora mesta
pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti InterCora
pracovné stretnutie s p. P. Hladkou a p. T. Mihóčikom zo spoločnosti Ernst & Young Slovakia
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre životné prostredie a odpady
účasť na zasadnutí komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
stretnutie s Ing. V . Snopkom
poskytnutie rozhovoru redaktorovi Mgr. Š. Šurabíkovi pre potreby Encyklopédie osobností Českej 
a Slovenskej republiky
pracovné stretnutie s p. L. Bednárom zo spoločnosti ID-Karta
pracovné stretnutie s p. M. Handzušom a Ing. P. Žifčákom vo veci Školskej hokejbalovej               
a hokejovej ligy
účasť na Valnom zhromaždení OOCR Stredné Slovensko, Radnica
účasť na oslavách MDŽ, Športová hala Štiavničky
účasť na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie Historicko-právna analýza príčin                
a následkov Druhej svetovej vojny, Právnická fakulta UMB
pracovná porada ku Kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu
pracovná porada k Udržateľnému mestskému rozvoju s gestormi za jednotlivé oblasti UMR
pracovné stretnutie s Ing. M. Baníkom
pracovné stretnutie s riaditeľom Mestského divadla – Divadla z Pasáže Mgr. M. Petričkom
prijatie viceprimátora mesta Šalgotarján Daniela Zoltána, predsedníčky Zväzu Slovákov                
v Maďarsku p. R. Egyedovej a predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgotarjáne        
p. F. Egyeda
účasť na zasadnutí komisie MsZ pre územný rozvoj
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta                 
a podnikateľskú činnosť
prijatie zástupcov LIONS Clubu Banská Bystrica
prijatie zástupcov občianskej iniciatívy Občania mestu
pracovné stretnutie s predsedníčkou Miestneho odboru Spolku slovenských žien Živena               
doc. Ing. L. Schniererovou, CSc.
pracovná porada k RIÚS
pracovné stretnutie so zástupkyňami odborov pracovníkov MŠ a ŠJ pri MŠ vo veci návrhu novej 
kolektívnej zmluvy na r. 2015 - 2018
účasť na diskusii s obyvateľmi k rekonštrukcii Kaštieľa Radvanských, ZŠ Radvanská

11. týždeň

porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
pracovné stretnutie s Mgr. M. Balogom z regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity v Banskej Bystrici
pracovné stretnutie s RNDr. J. Orlickou 
pracovné stretnutie s p. Šváčovou a p. Ondrejkom – Očná škôlka
pracovné stretnutie s p. J. Bezroukom, vedúcim projektu Podporujem suseda
pracovné stretnutie s riaditeľom Súkromnej základnej školy – Školy u Filipa Ing. J. Droppom
pracovné stretnutie so zástupcami neziskovej organizácie C.A.L.E.H. PhDr. K. Kubičkovou, PhD. 



a Ing. arch. I. Teplanom
pracovné stretnutie s MUDr. J. Šulajom, PhD.
pracovné stretnutie s rektorom UMB doc. Ing. V. Hiadlovským, PhD.
zasadnutie Mestskej rady v Banskej Bystrici
pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVaR v Banskej Bystrici PhDr. P. Červienkom
odovzdanie  symbolickej vstupenky  na  plaváreň  Štiavničky  nositeľke  Ceny  športovec mesta  
Banská Bystrica za r. 2014 p. A. Pažákovej
pracovné stretnutie s Mgr. art. J. Krigovským – organizátorom festivalu Bass Fest 2015
pracovné stretnutie s primátorom mesta Nové Zámky Otokarom Kleinom
pracovné stretnutie s p.  E.  Šúpolovou  a zástupcami obyvateľov rómskej národnosti v mestskej  
časti Podlavice-Skubín
pracovné  stretnutie  s  generálnym  riaditeľom  CORA GEO  Mgr.  M.  Vallušom  a  konateľom  
spoločnosti Ing. J. Habiňákom
účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia SOPK Banská Bystrica, Radnica
pracovné stretnutie s predsedom SOPK a predsedom Svetovej komorovej federácie doc. Ing. P.  
Mihókom, CSc., Radnica
pracovné stretnutie s riaditeľom Oblastného riaditeľstva ŽSR Ing. M. Izakovičom
pracovné stretnutie s MUDr. Hoffmannom
pracovné  stretnutie  s  p.  R.  Chlpošom z  neziskovej  organizácie  Kráľovstvo  železníc  vo  veci  
projektu kultúrno-multifunkčného centra pre vzdelávanie detí a mládeže
poskytnutie rozhovoru pre týždenník Slovenka
pracovné  stretnutie  s  členmi  poslaneckého  klubu  MsZ Banskobystrická  alternatíva  k  návrhu  
rozpočtu mesta na r. 2015
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Spoločnosti ICZ Slovakia Ing. M. Terkovičom
pracovné stretnutie k problematike kreatívneho priemyslu v rámci RIÚS 
prijatie veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J.E. D. Lopinota, Radnica
účasť na kultúrnom podujatí pri príležitosti 25. výročia založenia Alliance Française, Radnica

12. týždeň (do 16.03.2015)

porada vedenia mesta a kancelárie primátora mesta
školenie krízového štábu
pracovné stretnutie s poslancom MsZ p. P. Bielikom
pracovné stretnutie s MUDr. L. Lužinským
pracovné stretnutie s Ing. Ľ. Bendíkom, povereným vedením ZAaRES mesta Banská Bystrica
pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti GANZ p. J. Ganzom
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre územný rozvoj

V  čase  medzi  rokovaniami,  pracovnými  stretnutiami  a  prijatiami  primátor  podpisoval  dokumenty 
a venoval sa agende mestského úradu, ktorá mu vyplýva z výkonu funkcie.


