
Informatívna správa 

o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

   Ing. Martina Turčana od 01. 11. 09. 2016 –  30.11. 2016 

  

 

  

 44. týždeň 2016 

  Oblastná organizácia cestovného ruchu – pracovné stretnutie J. Pěč 

  Slovenská agentúra cestovného ruchu – p. Donoval 

  VÚC – p. Kováč a Černej 

Pracovné rokovanie so zástupcom DUKLY B.Bystrica 

Euromotor – pracovné stretnutie  s majiteľom spoločnosti p. Oškom 

Komisia MsZ pre školstvo a šport 

Pracovné stretnutie s p. Záskalanom – športovisko Tulská ul. 

Pracovné rokovanie p. Čermák  

Komisia MsZ pre územný rozvoj 

VII. Konferencia o ţivotnom prostredí - otvorenie 

Rokovanie poslaneckého klubu 

Slávnostné prijatie športovcov UMB, za účasti rektora UMB – Radnica 

Obhliadka rómskej osady v lokalite mestskej časti Senica 

Účasť na festivale – Barbakan 

Otvorenie MS Speedbedminton 

 

   

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

  Pracovné stretnutie s p. Cabanom – spoločnosť  Falck 

  Účasť na konferencii k problematike kreatívneho priemyslu – Radnica 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Pracovné rokovanie k rozpočtu 2017 

  DC Nádej – spoločenské posedenie seniorov – jubilanti 

  Pracovné rokovanie – J. Mak 

     riaditeľspoločnosti METRO Zvolen, sponzoring EMŠ 

  Pokračovanie pracovného stretnutie k rozpočtu 2017 

  Pietna spomienka – Pamätník Kremnička 

  IhriskoTulská – p. Záskalan 

  Komisia MsZ pre ţivotné prostredie a odpady 

  Komisia MsZ pre kultúru 

  Otvorenie športového dňa Mestskej polície 

  ZŠ Spojová – prezentácia kultúrneho dedičstva stredoslovenského regionu 

  Pietna spomienka – Deň vojnových veteránov 

  

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

  Mediálna porada s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – vedúca matričného úradu Mgr. Čellárová 

  Pracovná cesta Bratislava – RTVS pracovné stretnutie k EMŠ 

ŢSR – rokovanie zámena pozemkov 

  Pracovná cesta Brusel – prevzatie titulu EMŠ 

   

 

 



 47. týždeň 2016 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie s náčelníkomMsP p. Bálintom k VZN o pyrotechnike 

  Pracovné stretnutie so zástupkyňou SZPB p. Ţilovou 

  Pracovná porada k EMŠ – Ing.Rajčanová, Mgr. Jančová, p. Cibuľková 

Účasť na pracovnom stretnutí k projektu MOVECIT – Udrţateľná 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 

  RTVS – rokovanie riaditeľ Debnár 

  BEK s.r.o –  pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti k sponzoringu (EMŠ) 

  Účasť na diskusnom fóre k participatívnemu rozpočtu 

  Petitpress rokovanie  

  Dukla VSC – pracovné rokovanie vodný slalom 

  Marathon BB - pracovné rokovanie k otváraciemu ceremoniálu EMŠ 

Účasť na charitatívnom podujatí – Happy day – McDonald Radvaň  

  Pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Metro – sponzoring EMŠ 

  Parkour areál – pracovné rokovanie p. Forgács 

   

   

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

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Pracovné rokovanie – riaditeľ – Hotel Lux Ing. Bočkay – sponzoring EMŠ  

  Porada s EMŠ – Ing. Rajčanová, Mgr. Jančová, p. Cibuľková 

  Radničné noviny – pracovné stretnutie s Mgr. Mojţišovou a Mgr. Jančovou 

Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné 

obdobie 2018 - 2022 

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Decathlon p. Kačer – pracovné stretnutie s EMŠ 

Univerzita mestu, mesto univerzite – stretnutie s bývalým prezidentom SR – p. 

Schusterom – Radnica 

EMŠ – pracovná porada s primátorom mesta 

Mediálna porada k Radničným novinám k decembrovému vydaniu s primátorom 

mesta 

Sluţobná cesta Bratislava – pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy, SACR – p. 

Magátová 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Pracovné rokovania k EMŠ – Banskobystrická hokejbalová únia 

  Rokovanie p. Lucia Morvai - Asociacia výrobcov nealko nápojov  

 

   

  

   

   

  

   

   

 

   

     

 



   


