
Informatívna správa 
o činnosti zástupcu primátora mesta

   Mgr. Jakuba Gajdošíka za obdobie od 28. 1. 2015 – 24. 3. 2015

 5. týždeň 2015 p. Vanková, prezentácia IP Šalková
zasadnutie riadiaceho výboru PHSR
p. Maková – predsedníčka Rady študentov
Akadémia umení – pracovné stretnutie k problematike kaštieľu 
Radvanských
Lesy SR – stretnutie s riaditeľom s Ing. Jánom Kostrianom
Pracovné rokovanie – rodinná cestička Sliač – Banská Bystrica
SŠTZM – rokovanie, bežecké trate v meste
Rokovanie so zástupcami DPMBB a. s. – dočasná AS
Participatívny rozpočet – otvorenie rokovania
Rokovanie s poslancami – územný plán
OPM – porada – prezentácia mesta

       6. týždeň 2015 Pracovné rokovanie so zástupcami SAD Zvolen
                  Rokovanie k problematike RIUS p. Hagovská

Porada s primátorom mesta
Rekonštrukcia Robotníckeho domu– stretnutie k VO (zástupca firmy SQM )
Pracovné rokovanie - systém parkovania
Riadiaci výbor RHSP
RIUS – interná porada
PP Šalková p. Bieliková

   riaditeľ OR HaZZ pplk. Ing. Dušan Mlynárik
     Pracovné stretnutie k projektu výstavby na ul. Moskovská

       7. týždeň 2015       Pracovná porada s primátorom mesta  
         Zasadnutie komisie MsZ pre mestské časti
         Rokovanie s rozpočtu mesta s primátorom mesta
         Pracovné rokovanie – systém parkovania v meste
        Komisia MsZ pre ŽP a odpady
        RIUS – pracovné rokovanie k určeniu priorít
        Pracovné stretnutie s p. Stanislavom Mikom – bývalý primátor mesta BB
        Stretnutie s p. Genderom + p. Antaličom
        Pracovné rokovanie s p. Valachom

Prezentácia rozpočtu mesta
        Pracovné stretnutie – propagácia podujatí v meste

Benefičný zápas ľadový hokej – vedenie mesta + HC'05 – zamestnanci – 
hokejisti 9. ročník

        PP – Šalková p. Bieliková
SOŠ Hotelová – pracovné rokovanie s riaditeľom p. VašašomPracovné 
rokovanie s p. Andrejom Patrášom, šéfom cechu hostinských
Stretnutie s architektami mesta k UPN (Ing. Arch. Teplan)+riešenie 
aktuálnych problémov 
Pracovné stretnutie s p. Suzanne  Herman – autobusová stanica
Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu

     8. týždeň 2015 Porada KP s primátorom mesta
RIUS pracovné stretnutie so starostami obcí
Tlačová konferencia – výjazdové rokovanie vlády
Stretnutie s p. Oravcovou k problematike bilboardov na území mesta
Pracovné rokovanie p. Králik (Horná ul.)
Stretnutie p. Skáloš 
Pracovné rokovanie RIUS
Pracovné rokovanie – Sninský
Pracovné rokovanie – Múzeum SNP – kreatívny priemysel



    9. týždeň 2015 Porada kancelárie primátora s primátorom mesta
Stretnutie p. Štulajterová + p. Modranský
Rokovanie p. Hagovská
Výjazdové zasadnutie vlády
Pracovné rokovanie – kreatívny priemysel
Pracovné rokovanie – parkovanie
Športovec roka mesta Banská Bystrica
Stretnutie – investor
Rokovanie s poslancami
RIUS – rokovanie (sociálne veci, školstvo)

   10. týždeň 2015 Porada kancelárie primátora s primátorom mesta
Pracovné stretnutia – Akadémia umení
Rokovanie ohľadne priemyselného parku – stretnutie s investorom
Stretnutie so zástupcom klástra – IKT združenie 
Pracovné rokovanie k InterCora (p. Snopko-DPM) – autobusová stanica
Komisia MsZ pre RR, MV a CR
Rokovanie s priemyselnému parku Šalková za účasti zástupcov mesta 
Príprava kalendára kultúrno-spoločenských podujatí v r.2015
Pracovné rokovanie s vedúcimi útvarov MsÚ
Rokovanie – hokejbalová liga
BBSK – pracovné rokovanie – Ing. Hrádela
Pracovné rokovanie – gestori RIUS
Komisia MsZ pre územný rozvoj
Komisia MsZ pre financie
Komisia pre dopravu
Vodorovné dopravné značenie v centre – obhliadka s pracovníkmi MsÚ
Porada – prezentácia priemyselný park
Pracovné stretnutie p. Hágovská

   11. týždeň 2015 Porada kanc. primátora s primátorom mesta
Rokovanie s občanmi - Uľanka
Prijatie občana – p. Dávid – riešenie lyžiarskych bežeckých tratí 
Zasadnutie Mestskej rady
Prehliadka, rokovanie – Digitalizačne centrun
Pracovné rokovanie Cora Geo (Ing. Jozef Habiňák – konateľ spoločnosti, 
Mgr. Martin Valluš, generálny riaditeľ spoločnosti), 
Rokovanie – „Odkaz pre starostu“, zapojenie sa do projektu
Rokovanie p. Gašperík, 
Rokovanie - p. Valach
Rokovanie – Štulajterová
 Otvorenie konferencie  Glaukóm
 Pracovné rokovanie s p. Izakovičom – riaditeľom OR ŽSR, a. s.
 Pracovné rokovanie – priemyselný park – propagácia
 Stretnutie k problematike RIUS – kreatívny priemysel
 Rokovanie s poslaneckým klubom BBA
 Rokovanie s DPMBB a. s. – autobusová stanica
 Písanie tejto správy 


