
Informatívna správa o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

         Ing. Martina Turčana od 11. 09. 2017 – 23 .10. 2017  

37. týždeň 2017 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Pracovná porada k EMŠ s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie J. Pěč – project ZŠ Sitnianska ul. 

  Slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky 

  (ZŠ SNP Banská Bystrica) 

  Pracovné rokovanie – M.Tóth – podpora akadémie 

  Pracovné rokovanie D.Cibuľková – vedúca odd. Športu 

  Pracovné rokovanie p. Foldvári – bežecké preteky 

  Pracovné rokovanie p. Martin Varga – Slovak buss Ag. 

  Pracovné rokovanie – Ing. Slaný – Judo club 

  Komisia MsZ pre školstvo a šport 

  Obhliadka stavebných prác na ihriskách – ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sitnianska 

  Pracovné rokovanie p. Labaš – nové ihrisko Baseline 

  Pracovné rokovanie k EMŠ 

  Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 

  Pracovná cesta Nitra – kandidatúra mesta na EMŠ 2018 

    

38. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné porada k EMŠ s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie k titulu Best EMŠ 2017 

  Pracovné rokovanie k malej železničnej stanici – štúdia 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  p. Peter Tóth – pracovné rokovanie 

  Zasadnutie poslaneckého klubu 

  Zasadnutie MsZ 

  Pracovné rokovanie p. Žila, propagácia aktivít mesta 

  Pracovné rokovanie p. Staš 

  Euromotor – partner EMŠ, výmena vozidiel 

  "Oddychovo-relaxačná a cyklozóna Tajovka" stretnutie s OR 

 Slávnostné otvorenie TSC 

 Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, VPS a verejný poriadok 

 Pracovné rokovanie Cech hostinských Vinšpacírka 2018 a Jazz festival 

 Pracovné rokovanie p. Doletina – propagácia športových podujatí 

 Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu a 21. ročník Open Banská Bystrica 

  Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici – slávnostné otvorenie podujatia 

  Marathon BB organizačné stretnutie k preteku 2018 

  EYOC 2017 večera s organizátormi 

39. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovná porada k EMŠ s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Mello – spoločnosť Adlo – partner EMŠ 

  p. Miartuš – pracovné rokovanie Bottová 

  Od 27. 09. 2017 do 04. 10. 2017 – čerpanie dovolenky 

   

 

 



 

   

 40. týždeň 2017  

Od 27. 09. 2017 do 04. 10. 2017 – čerpanie dovolenky 

Pracovné rokovanie Železnice SR Bratislava p. Liškay – zámena pozemkov 

  Slávnostné zahájenie 17. Ročníka Slovenského skautingu – UMB EF 

  Slávnostné zahájenie Medzinárodného cestného behu – Pamätník SNP  

  Deň otvorených dverí – Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 

   

 41. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovná porada k EMŠ s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie Mgr. Viera Dubačová – poslankyňa NR SR 

  Pracovné rokovanie k organizácii Vinšpacírky/Jazz festival 2018 

  Účasť na spoločenskom podujatí v rámci cyklu „Osobností“ – Matej Tóth 

  Zasadnutie sociálnej komisie 

  Pracovné rokovanie p. Haringová, Krestianková - školstvo 

  Pracovné rokovanie k problematike rómskych s vedúcimi zainteresovaných oddelení MsÚ 

  Pracovné rokovanie s organizátormi Marathonu BB 

Slávnostné otvorenie celoslovenskej konferencie k problematike " Tanečným pohybom ku 

zdraviu učiteľa" – Okresný úrad Banská Bystrica 

Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Rada školy pri ZŠ Ďumbierska ul. 

Obhliadka zrekonštruovaného multif. ihriska ZŠ Golianová 

Pracovné rokovanie k arch.súťaži Malá stanica - Letovanec 

Účasť na podujatí Zatváranie Bánoša 

 

 

 

 42. týždeň 2017 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovná porada k EMŠ s primátorom mesta 

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

  Slávnostné odovzdanie športoviska – ZŠ Spojová ul. s firmou BEK, partner EMŠ 

  Pracovné rokovanie – riešenie nefunkčných predajných stánkov na území mesta 

  Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady 

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Pracovné cesta Bratislava – pracovné stretnutie p. Paluk – Železnice SR 

  Rokovanie ZŠR ZV – p. Ivančo 

Slávnostné privítanie účastníkov konferencie „Mosty k rodine“- Spoločnosť priateľov 

z detských domovo Úsmev ako dar 

  Pracovné rokovanie so zástupcami ŠK Dukla 

  Dočasná komisia MsZ pre zmenu územného členenia 

  Účasť na spoločenskom podujatí spoločnosti Forbes Slovensko – Radnica 

Pracovné rokovanie so zainteresovanými zamestnancami MsÚ k uzatvoreniu pešej zóny 

Nám. SNP 

Pracovné rokovanie s Ing. arch. Letovancom + architekti 

OZ Kolesom – obhliadka prác v teréne Laskomerskej doliny Pumptracky. 

Žlté piesky súťaž v skoku na lyžiach - otvorenie podujatia EMŠ 

   

   

 


