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 15. týždeň  2016 

    Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Mediálna porada 

  Pracovné rokovanie spoločnosť RKN – pozemok 

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Verejné prerokovanie – parkovanie – ZŠ Moskovská ul. 

  Cech hostinských p. Patráš 

Pracovné rokovanie k doriešeniu komunikácie Pršianska terasa – prizvaní 

zástupcovia BBSK, Regionálna správa ciest 

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

Pracovné rokovanie – výstavba nájomných bytov 

Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Rokovanie k problematike Barciovského kaštieľa p. Urbáni 

Pracovné stretnutie so zástupcom SlSP p. Slivkom 

Zasadnutie dopravnej komisie BBSK 

Kontrólny deň – Autobusová stanica 

Prvé stretnutie členov kreatívneho priemyslu – podpísanie Memoranda o spolupráci 

Verejné prerokovanie – parkovanie – ZŠ Radvanská 

Pracovné rokovanie – p. Víglašský – pozemky Podlavice 

  

 16. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta   

  Slávnostné otvorenie telocvične – ZŠ Spojová 

  Pracovné rokovanie – vybavenosť autobusovej stanice 

  Riešenie mestských vnútroblokov - porada 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Pracovné rokovanie – Kalinčiakova ul. 

  Výbor mestskej časti Sásová 

Obhliadka lokality Pršianska terasa , následne Šípkova ul., Kremnička za účasti 

poslanca MsZ p. Smäda 

Bezpečné dopravné projekty – rokovania BBSK 

Kontrólny deň Autobusová stanica 

RKN Global – pracovné stretnutie 

Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Pecníkom 

  

17. týždeň 2016 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta   

 Riešenie podnetu občanov – SVB Budúcnosť, Horná ul. 

  Slávnostné prijatie hokejistov HC'05 – Radnica 

Pracovné rokovanie s p. Koscovou – vedúcou oddelenia evidencie a správy majetku 

mesta  

Rokovanie ohľadne IKM Parkoviská, Kukučínova ul.  

Pracovné stretnutie p. Rajčan ohľadne autobusovej stanice 

Slávnostné prijatie – Moravčík – majster sveta –Radnica 

Pracovné stretnutie s primátorom mesta – Autobusová stanica 

Rokovanie s Ing.Brašeňovou k parkovaniu 



Rozdelenie finančných prostriedkov pre VMČ – p. Pavol Bielik, poslanec MsZ 

Účasť na zasadnutí Rady školy, Sitnianska ul. 

Pracovné stretnutie ohľadne osvetlenia Nám. SNP 

 

18. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Mediálna porada – kancelária primátora mesta 

Pracovné rokovanie – Slovenský pozemkový fond k problematike korčuliarskej 

dráhy, cyklotrasy, ESC 

Pracovné stretnutie – UMB – Právnická fakulta 

Štátny fond rozvoja bývania – rokovanie k financovaniu nájomných bytov 

Agrodubník p. Šanta – pracovné stretnutie k cyklotrase v lokalite Iliaš – Vlkanová 

Pracovné stretnutie – Mgr. Modranský, poslanec MsZ 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa matiek – denné centrá (Kultúrny dom 

Podlavice) 

Pracovné stretnutie SARIO – p. Rybárik 

Zasadnutie s poslaneckým klubom MsZ nezávislých poslancov 

Pracovné stretnutie s riaditeľom DPM BB – Ing. Snopko 

Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Pracovné rokovanie – Ing. Brašeňová – parkovanie 

Pracovné rokovanie – p. Buriš 

Deň víťazstva nad fašizmom – Pietny akt kladenia vencov (Nám. SNP) 

Športové popoludne – Naučme deti športovať – ZŠ Golianova 

 

 19. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Mediálna porada – kancelária primátora mesta 

  Príprava krízového štábu CO – kancelária primátora mesta 

  Pracovné rokovanie so zástupcom Vodohospodárskeho podniku 

  Obhliadka lokality Hušták k umiestneniu tabule olympionikov 

  Pracovné rokovanie k rekonštrukcii futbalového štadióna 

  Analýza pripomienok od občanov k parkovaniu  

  Pracovné rokovanie k Autobusovej stanici Ing. arch. Styk 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Pracovné rokovanie Ing. arch. Valková – vedúca oddelenia MsÚ 

  Bytové spoločenstvo Sásová – p. Jány 

  Pracovné stretnutie – Okresný úrad PhDr. Ľubicou Laššákovu, prednostkou OÚ 

  Kultúrny kreatívny priemysel – pracovné rokovanie 

  Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti SARIO 

Stav miestnych komunikácií – rokovanie s Ing. Hláčikovou, vedúcou oddelenia 

údržby miestnych komunikácií a inž. sietí 

 

 20. týždeň 2016 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Mediálna porada – kancelária primátora mesta 

  Výstavba cyklotrasy Šalková – pracovné stretnutie zainteresovaných 

  Pracovné rokovanie Ing. arch. Palko Kasáč 

  Kultúrny kreatívny priemysel – pracovná porada 

  Slávnostné prijatie delegácie USA – Charleston 

  RKN Global – rokovanie ohľadne dopracovania kúpnej zmluvy 

  Plán udržateľnej mobility – rokovanie 

  Pracovné stretnutie – finančná analýza – Ing. Farkašová 



  ÚHA – pracovné stretnutie k autobusovej stanici 

  Pracovné rokovanie k budovaniu cyklotrás na území mesta  

 

21. 5. 2016 – 25. 05. 2016  

pracovná cesta ČLR 

Rokovanie ohľadne autobusovej stanice so zamestnancami stavebného úradu MsÚ 

Ekopolis – rokovanie k cezhraničnému projektu – mobilita v meste Banská Bystrica 

Priemyselný park Šalková – poklepanie základného kameňa TWD 

 

        22. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné stretnutie s M.Pecníkom – poslancom MsZ 

  Riaditeľka Gymnázia M.Kováča – rokovanie k problematike parkovania 

  Zasadnutie Rady školy – Skuteckého ul. 

  Pracovné prijatie p. Daniela Poličeka 

  Udržateľná mobilita – rokovanie s poslancom MsZ Mgr. Marekom Modranským 

  Účasť na riadnom valnom zhromaždení Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

  Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Pracovné rokovanie – Intercora 

  Pracovné stretnutie s p. Nábelekom – tenisový areál v parku 

  Rokovanie autobusová stanica – Ing. Barič, Ing. Ferianc 

  Terasy – Nám. SNP – p. Huťka 

  Priestory MsÚ – ukončenie olympiády materských škôl 

  Ing. Hláčiková, Ing.arch. Valková, Ing. Barič – pracovné stretnutie 

  Následne pracovné rokovanie s prim.mesta ohľadne autobusovej stanici 

  Šport zóna – mestská časť Sásová 

  MDD – slavnostné otvorenie - Pamätník SNP 

  Účasť na bežeckej súťaži – Farbám neujdeš 

 

 

 23. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné zasadnutie na BBSK  

  Oblastná organizácia cestovného ruchu – rokovanie s p. Pěčom 

  Ing. Ferianc – pracovné rokovanie k autobusovej stanici 

  Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podn.činnosť 

  Cyklistické preteky Okolo Slovenska – večerný Prológ 

  Pracovné rokovanie so zástupcami stavebného úradu k výstavbe autobusovej stanice 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Rokovanie so zástupcami spoločnosti RKN 

  Slávnostný večer – 40. výročie založenia Výskumného ústavu spojov 

  Materská škola – Sásovská cesta – účasť na dni detí 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


