
Informatívna správa 

o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

   Ing. Martina Turčana od 27.01.2017 –  12.03. 2017 

  

  

 05.týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie “Spolu sme Bystrica” – nezisková organizácia-stretnutie 

  členov správnej a dozornej rady 

  Pracovné stretnutie  p. Cibuľková – vedúca oddelenia športu MsÚ k aktivitám 

  EMŠ v r. 2017 

  Banskobystrická latka – pracovné stretnutie k organizácii podujatia p. Roško 

  Ing. Filipová – pracovné rokovanie  

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Pracovná cesta Bratislava – ŢSR – zámena pozemkov 

  Oblastná organizácia cestovného ruchu p. Pěč, Sura – rokovanie k téme “mapovanie” 

  Pracovné prerokovanie článku k EMŠ – Radničné noviny 

  Adrian Group a.s. p. Vránska – rokovanie 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Generálny sekretár SOV p. Liba 

  Zasadnutie poslaneckého klubu 

  Pracovné stretnutie p. Balţanka 

  Pracovné rokovanie k problematike kreatívneho priemyslu – Radnica 

  Pracovné stretnutie s p. Lešníkovou 

  JAZZ festival – rokovanie s vedúcou oddelenia kultúry Ing. Káanovou, Grausovou k  

  organizácii podujatia 

  Cyklistické preteky – pracovné stretnutie s organizátorom podujatia p. Prívarom 

  Účasť na športovom podujatí IBU cup 2016- 2017 (Osrblie) 
 

 06. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné stretnutie s p. Štrbom k organizácii športového podujatia (minimaratón) 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Univerzita mestu, mesto Univerzite 

  Prípravné rokovanie s vedením mesta k problematike zámeny pozemkov – Urbárska a  

  pasienková spoločnosť Králová 

  Prípravné pracovné rokovanie s primátorom mesta k pracovnému stretnutiu so zástupcami 

  OR Radvaň 

  Pravidelná pracovná porada k EMŠ  

  Mgr. Gajdošová – vedúca školského úradu – pracovné stretnutie k  ZŠ 

  BEK - p. Ondrejka, sponzoring EMŠ 

  Účasť na športovom podujatí Banskobystrická latka 

  Pracovné stretnutie so zástupcami – Urbárska a  pasienková spoločnosť Králová 

  Verejné stretnutie primátora mesta so zástupcami OR Radvaň 

  Pracovné rokovanie s JUDr. M. Koreňovou ohľadne n. o. a zmlúv 

  

  

 07. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pravidelná porada k EMŠ 

  Pracovné rokovanie s p. Kabinom – futbalgolf 

             p.  Matejkom – krasokorčuliarsky klub 

  Pracovné stretnutie k ţiadosti o dotáciu – p. Párička 

  Klub komunálnej politiky – diskusia  RTVS Rádio Regina 

  Pracovné stretnutie s poslancami MsZ – Mgr. Štrbom a Mgr. Molitorisom 

  Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 

  Országh cup – pracovné rokovanie 



                          p. Liška - SZU organizácia prednášky 

  Pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Falck p. Cabanom – partnerstvo EMŠ 

  Pracovné rokovanie so zástupcami klubu amerického futbalu – Patriots 

  Pracovné  stretnutie  p. Tuţinský - ambasádor EMŠ 

  Zástupca primátora mesta Zvolen p. Stehlík – spolupráca EMŠ 

 

 08. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné stretnutie s p. Kriţkom – ambasádor EMŠ 

  Pracovné rokovanie s p. Záborským – organizácia pretekov v plávaní 

              p. Kreth – basketball 

  Pravidelná porada k EMŠ 

                          Zehnal - problematika stavu chodníkov 

  Pracovné rokovanie p. Víglašský – športový areál Jakub 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  LinkCoworking – stretnutie 

                          3x3 basket pracovné rokovanie 

  Poslanec MsZ Mgr. Modranský – pracovné stretnutie 

  Pracovné rokovanie k EMŠ – p. Tuţinský (streľba) 

  Pracovné rokovanie  – p. Kriţko 

                           p. Bočkay – partner EMŠ 

  Pracovné stretnutie s primátorom mesta 

  Štátna opera – 40. výročie zaloţenia GJGT 

  Weiterschutz - singletrails rokovanie 

                          Rokovanie p. Popovič - tennis cup 

                          Rokovanie p. Čecho - organizácia konferencie o športe v BB 

  Cena primátora mesta 

  Bystrické firemné  hry – rokovanie p. Labaš 

  Kniha EMŠ - porada 

  Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov – Robotnícky dom 

 

 

 09. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Porada k EMŠ 

  Pracovné rokovanie – Ing. M. Vyleťal – vedúcu ORA MsÚ 

  Účasť na odbornej diskusii o výţive a pohybovom aparáte SZU 

  Pracovné stretnutie so zástupcom mestskej časti Uľanka p. Fejfarom 

  Zástupca mestskej časti Petrţalka p. Bučan - stretnutie k VZN dotácie 

  Pracovné rokovanie s primátorom mesta k participatívnemu rozpočtu 

  Pracovné rokovanie s EMŠ – p. Kuzminova 

  Účasť na diskusií v Múzeu SNP - Večera v Múzeu 

  Bystrické firemné  hry – p. Labaš 

  EMŠ – aprílový program p. Kuřeja - ambasádor EMŠ 

  Pracovné stretnutie – p. Kubašiaková – detská športová kniha 

  Vinšpacírka – príprava podujatia, zasadnutie 

   

 

 10. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovná porada k EMŠ 

  Prevzatie osobných motorových vozidiel pre EMŠ – Euromotor 

  Robotnícky dom –  Sieň slávnych športovcov 

  Pracovná porada k partnerom EMŠ – finalizácia zmlúv 

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

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Diskusia UMB so študentami na Fak.medz.vzťahov 



  Krátke prípravné stretnutie ku KK Iskra 

  Pracovné stretnutie so zástupcami krasokorčuliarskeho klubu Iskra – plaváreň 

  Pracovné rokovanie p. Miartuš 

  Pracovné stretnutie s poslancami MsZ za BBA – parkour ihrisko Fončorda 

  Iskra BB – rokovanie k rozpočtu (pp.Šimončíková, Primusová-hospodárka) 

  Od 10. 03. – 19. 03. 2017 čerpanie dovolenky 

 

   

   

 

   

     

 

   


