
Informatívna správa 
o činnosti 2. zástupcu primátora mesta

Ing. Martina Turčana od 11. 04. 2016 –  12.06. 2016

15. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Mediálna porada
Pracovné stretnutie ku kandidatúre mesta na EMŠ 2017
Komisia MsZ pre rozvoj mestských časti
Verejné prerokovanie – parkovanie – ZŠ Moskovská
Vínšpacírka a Jazz. Festival – tlačovka -Radnica
Pracovné rokovanie k doriešenie – rekonštrukcii komunikácie na Pršianskej terase
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
Pracovné rokovanie – p. Žubor, predajca motocyklov – sponzoring cyklistických  
pretekov
Mgr. Čellárová – vedúca matričného úradu – problematika sobášov
Železnice SR – zámena pozemkov 
Komisia MsZ pre územný rozvoj
p. Gonda – pracovné rokovanie – ZUŠ
UMB prednáška
p. Grausová – pracovné rokovanie k organizácii jazz festivalu
Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
Obhliadka objektu v lokalite Pršianska terasa
Otvárací zápas - BBhBU

16. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Účasť na slávnostnom otvorení rekonštrukcie telocvične – ZŠ Spojová
Pravidelná porada ku kandidatúre mesta  na EMŠ 2017
Rokovanie – bytový dom ul. Družby (Hláčiková)
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Slávnostné otvorenie regionálneho kola súťaže – Mladý Európan (Ekonomická 
fakulta UMB)
Pracovné rokovanie k problematike detského ihriska – Mgr. Šmideková
Pracovné stretnutie k VZN (pyrotechnika) – JUDr. Koreňová
Zástupca primátora mesta Prešov – p. Kužma
Účasť na oceňovaní príslušníkov Mestskej polície
Pracovné stretnutie k organizácii spoločenského podujatia – Ing. Hláčiková, 
Grausová, Mgr. Dorotovičová
Nahrávka – Slovenský rozhlas
Otváranie Banoša

17. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Pravidelná porada ku kandidatúre mesta  na EMŠ 2017
Slávnostné prijatie hokejistov HC'05 – Radnica
Pracovné stretnutie – Vinšpacírka – Cech hostinských
Účasť na výbore  mestskej časti Sásová
Otvorenie konferencie – Úrad priemyselného vlastníctva
Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady



Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
Nahrávanie príspevku  - Slovenský rozhlas
IBV Slnečné stráne – pracovné stretnutie
Pracovná porada o ďalšom smerovaní projektu EMŠ 2017 s primátorom
Ing. Slaný – rokovanie k organizácii výstave psov v Banskej Bystrici
Radnica – slávnostné prijatie p. Moravčíka – majster sveta   
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy – ul. Ďumbierska
Železnice SR – pracovné rokovanie
Pracovné rokovanie s náčelníkom MsP – poriadok na Nám. SNP
Zasadnutie Rady školy  ZŠ Sitnianska
Valné zhromaždenie spoločnosti BIC, a.s. B. Bystrica
Slávnostné otvorenie lekárskej konferencie – Hotel Dixon
Otvorenie cyklotrasy a 2. sezóny Barborskej cesty
Vinšpacírka – 2. ročník ochutnávky vína - Radnica

18. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Mediálna porada kancelárie primátora mesta
Pracovné rokovanie k realizácii projektu – Tabuľa olympionikov
Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
Slávnostné otvorenie výstavy kvetov – Kvetena
Zasadnutie poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva
Slávnostné stretnutie denných centier pri príležitosti Dňa matiek – Kultúrny dom  
Podlavice
Pracovné stretnutie – Laskomerské singletrails
Zasadnutie poslaneckého klubu – Klub nezávislých poslancov
Pracovné stretnutie k riešeniu parkovania na ulici Stará Sásová – náčelník MsP, p.  
Čiefová
Komisia MsZ pre územný rozvoj
Slávnostné otvorenie detského ihriska (SPIDERMAN)
Areál Pod Pamätníkom SNP – Otvorenie podujatia Míľa pre mamu
ZŠ Golianova ul.- Športové popoludnie „Naučme deti športovať“

19. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Mediálna porada kancelárie primátora mesta
Príprava krízového štábu CO – v priestoroch kancelárie primátora mesta
Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
Zasadnutie poslaneckého klubu SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS
Obhliadka lokality Hušták k umiestneniu tabule olympionikov 
Analýza pripomienok od občanov k parkovaniu na území mesta 
Pracovné rokovanie – Ing. arch. Frtús
Slávnostné prijatie hokejistov UMB – Radnica
Účasť na tlačovke „Noc múzeí“
Štart ups po Bystricky
Pracovné rokovanie k organizácii športového podujatia so zástupcom urbariátu 
Podlavice – p. Hudec
Pracovné stretnutie s poslancom MsZ – Ing. Michal Škantár

     p. Dupej
Orientačný beh v Parku p. Patráš
Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, VPS a VP
Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ



Cech hostinských p. Patráš
Rokovanie p. Kostka

20. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Mediálna porada kancelárie primátora mesta
Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
Pracovné stretnutie na Krajskom pamiatkovom úrade
Účasť na praktickej maturitnej skúške SOŠ Hotelovej, reštaurácia -  Belveder
BBHbÚ rokovanie
Podujatie Full fight – rokovanie s p. Piperekom
Pracovné stretnutie – p. Richard Gonda
Pracovné rokovanie – MsÚ oddelenie evidencie a správy majetku mesta k 
problematike na ul. Družby
Organizačné zabezpečenie prijatia zástupcov hodnotiacej komisie EMŠ 2017 – Hotel
Kaskády a Tri Duby
Okresný úrad – pracovné rokovanie p. Plieštik a Patráš
rokovanie Tabuľa olympionikov
Ing. Farkašová – pracovné rokovanie k finančnej analýze
Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí
Pracovná cesta Bratislava – Primaciálny palác – Vyhodnotenie a záverečné 
ukončenie festivalu Ekotopfilm/Envirofilm, zároveň odovzdanie ceny primátora 
mesta Banská Bystrica
Spoločenské podujatie – Coffe fiesta

21. týždeň 2016
 Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
 p. Križanský - nabíjacia stanica elektromobil
 Inšpektorát práce - prerokovanie protokolu
 Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
 Rokovanie Barič
 Kosenie na území mesta na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 
 Ing.arch. Brašeňová – prerokovanie pripomienok občanov ohľadne parkovania
 p. Stumpel-   prerokovanie organizácia  MS v hokejbale v Banskej Bystrici
 Základná škola  Golianova ul. - Športový areál – slávnostné otvorenie Olympijského
 festivalu detí
 Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
 Pracovné rokovanie – p. Homolová, stavebný odbor MsÚ
 Exhibícia Futbal cup – organizátor Rada študentov (futbalový zápas zamestnanci  
 MsÚ & bývalí hokejisti BB)
 Radnica – Cikkerova sieň – slávnostný koncert pri príležitosti jubilea J. Cikkera
 Pocta Ivanovi Palúchovi – filmové predstavenie Amfiteáter 
 Hokejový zápas - Stávka Raši vs. Nosko
 p. Ľuptáková – padaj.sk, parašutisti na Námestí
 IBV Slnečné stráne – pracovné rokovanie
 TWD – základný kameň
 Komisia MsZ pre školstvo a športovať
 Slávnostné zahájenie  MS v basketbale žiačok

 



22. týždeň 2016
  Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
  Základná škola SSV – p. Sedláčeková, p. Kuracina ohľadne organizácie podujatia
  Pracovné stretnutie ku kandidatúre EMŠ 2017
  HODNOTIACA KOMISIA AE v BB
  Rokovanie k programu zástupcov komisie pre udelenie titulu EMŠ
  Večera so zástupcami medzinárodnej komisie k udeleniu titulu EMŠ
  31.05. - 02. 06. 2016 účasť na podujatiach organizovaných pre členov 
   medzinárodnej komisie k EMŠ
   Tlačová beseda so zástupcami komisie k EMŠ za účasti primátora mesta
   Účasť na MS v basketbale žiakov – Športová hala Štiavničky
   Športovo podujatie – Farbám neujdeš
       

23. týždeň 2016
Porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta
Základná škola Golianova ul. - účasť na ročníkovom projekte školy
EMŠ – pracovné stretnutie
Pracovná cesta Bratislava – Ministerstvo dopravy + Železnice SR
Medzinárodné cyklo preteky – Prológ
Putovanie medenou B. Bystricou – Radnica
Pracovné rokovanie k  VZN – pyrotechnika
Cyklistické preteky Tour de Vulcano – rokovanie s organizátorom pretekov p. 
Malachovským, za účasti p. Cibuľkovej 
Pracovné stretnutie k doriešeniu  Hokejbalovej haly
Rokovanie p. Očenáš
Komisia MsZ pre územný rozvoj
Preteky Okolo Slovenska – sprievodné auto
Bratislava – Účasť na konferencii k startups
Banskobystrická bežecká 24-hodinovka
Rokovanie –  p. Maľová,

           pp. Končok, Patráš
Slávnostné otváranie ihriska Spiderman II. - Tulská ul.
Účasť na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 40. výročia od založenia ZŠ 
Bakossova ul.
Pes v núdzi – podujatie uskutočnené v lokalite Pod Pamätníkom SNP
Medzinárodná súťaž v skokoch na lyžiach (Uhlisko)


