
Informatívna správa 

o činnosti 1. zástupcu primátora mesta 

   Mgr. Jakuba Gajdošíka od 01. 11. 2016 –  02 .12. 2016 

   

 

 44. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Stretnutie - Ján Kincses, Divadlo z pasáže 

  Pracovné stretnutie  s p. Pechovským KKP 

  ESC – slávnostné otvorenie podujatia „Regenerácia generácie“ 

  Pracovné rokovanie – Kukučínova ul. 

  Lesy SR – pracovné stretnutie 

  Financovanie výborov mestských častí – rokovanie 

  Autobusová stanica – pracovné rokovanie 

  Zelené projekty – pracovné stretnutie 

  Primum, s.r.o. – pracovné rokovanie 

  Zasadnutie poslaneckého klubu 

  Alfa bio, s.r.o. – prehliadka výrobných priestorov 

Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom spoločnosti Steffe – problematika 

odpredaja kotolní 

Osvetlenie autobusovej stanice – pracovné rokovanie 

     

 45. týždeň 2016 
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Mediálna porada s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – p. Štulajterová, p. Medveď 

  TV Hronka – natáčanie reportáže – MVE 

  Kultúrny kreatívny priemysel – účasť na konferencii 

  Inteligentná lavička, korčuliarska dráha – RTVS 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Pracovné stretnutie – Rozpočet r. 2017 

  Účasť na spoločenskom podujatí – Udeľovanie ceny SR za krajinu 2016 

  Priame vysielanie Rádio Regina 

  Pokračovanie pracovného rokovania ohľadne rozpočtu na r. 2017 

  Pracovné stretnutie – J. Dodok, p. Kucharik 

  ZŠ Spojová – účasť na prezentácii kultúrneho dedičstva stredoslovenského regiónu 

   

     

 46. týždeň 2016 
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné stretnutia –  p. Oravcová, reklamný smog 

  Rozpočet 2017 – rokovanie 

  „Zo školy na zimák“ – účasť na športovom podujatí (hokej) 

DC Krivánska – spoločenské podujatie seniorov – odovzdanie vecných cien 

jubilantom 

Ing. arch. Stanislav Mika – pracovné rokovanie s bývalým primátorom Banskej 

Bystrice 

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

Pracovné rokovanie – p. Vigašová  

Pracovné rokovanie - Ing. arch. Rusnák 

                        Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Návšteva – Domovy seniorov 



  Pracovné rokovanie – Starosta obce Slovenská Ľupča 

  Pracovná porada - Vítkovice    

 

 47. týždeň 2016 
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Návšteva premiéra SR  R. Fica v Banskej Bystrici – beseda na UMB 

  Pracovné rokovanie s riaditeľom BBSK p. Uhríkom 

  Pracovné stretnutie Ing. arch. Valková – MsÚ 

Účasť na pracovnom stretnutí k projektu MOVECIT – Udržateľná mobilita 

v Banskej Bystrici – oboznámenie s projektom a úlohami projektu 

Zasadnutie komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť – prerokovanie rozpočtu na rok 2017 s poslancami MsZ 

Pracovné stretnutie k problematike korčuliarskej dráhy  

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť – pracovné stretnutie s vedúcim prevádzky 

p. Jablonským – riešenie opravy vodovodnej prípojky na ul. Kpt. Jaroša a M. Čulena 

v Banskej Bystrici 

Oficiálne prijatie veľvyslanca USA na Slovensku J.E. Adama Sterlinga 

Prezentácia PUM 

Účasť na športovom podujatí – Benefičný hokejový zápas 

Zasadnutie komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť 

     

 48. týždeň 2016 
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Banskobystrický samosprávny kraj – pracovné rokovanie pp. Majeríková, Bímová 

  Parkovanie – pracovné stretnutie s primátorom mesta 

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  SAD Zvolen – pracovné rokovanie 

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Parkovanie – Kukučínova ul. – pracovné stretnutie zainteresovaných 

  Mediálna porada k Radničným novinám 

Workshop o verejných priestoroch v Banskej Bystrici – diskusia o súčasnom stave 

Parkovanie – Kukučínova ul. – pokračovanie rokovania 

P. Kováč – pracovné stretnutie ohľadne parkovania Kukučínova ul. 

Pracovná porada zainteresovaných vedúcich odborov k problematike parkovania 

Pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov 

   

  

 

 

 

   

 


