
Informatívna správa 

o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

                          Ing. Martina Turčana od 15.01. do 10.04. 2018 

  

03. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Pracovné rokovanie s poslancom MsZ   Matúšom  Molitorisom – problematika VO Sásová 

 Pracovné rokovanie p. Štrba – Banskobystrický maratón 

Pracovné rokovanie s vedúcim OPA p. Letovancom k prezentácii súťažných podkladov – 

Malá stanica 

 Pracovné rokovanie – p. Kapitulík - poslanec mesta Žilina  

 Komisia MsZ pre školstvo a šport 

 Pracovné rokovanie so zástupcom Cechu hostinských 

 Pracovné rokovanie – p. Hegeduš, Pěč – bus Šachtičky 

 Pracovné rokovanie p. Labaš 

 Pracovné rokovanie – p. Šabo 

 Zasadnutie posl.klubu 

  

04. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovná porada k základných školám 

  Zasadnutie poslaneckého klubu BBSK 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ s Ladislavom Topoľským 

  Zasadnutie klubov BBSK 

  Pracovné rokovanie k EMŠ 

  Pracovné rokovanie p. Flosník 

  Pracovné rokovanie so zástupkyňou ambasády Bulharska na Slovensku p. Guitcheva 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Oceňovanie športovca roka – VŠC Dukla 

  Zasadnutie zastupiteľstva BBSK 

  Účasť na športovom podujatí Višegrad cup Králiky (psie záprahy) 

   

 05. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie s vedúcim OVZ Stanislavom  Feriancom 

  Prijatie predsedu NR SR p. Danka 

  Pracovné rokovanie so zástupcami Rady študentov – Radnica 

  Pracovné rokovanie s vedúcou OPM Miroslavou Jančovou 

  Pracovné rokovanie ohľadne organizácie športového podujatia – banskobystrický maratón 

  Pracovné rokovanie – majetko-právne vysporiadanie pozemkov 

  Pracovné rokovanie – p. Chovanec – spolupráca s mestom 

 

 06. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie s oddelením športu – p. Cibuľková a vedúca OPU Miroslava Jančová 

  Prac.stretnutie K.Čižmárová 

  Rokovanie k téme SKIbus Šachtičky 

  Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Pracovné rokovanie – koncepcia ihrísk na sídlisku Sásová 

  Pracovné rokovanie – Peter Sontág 



  Pracovné rokovanie Jiři Pěč – OOCR 

  Účasť na športovom podujatí Banskobystrická latka 

  Pracovné rokovanie p. Molčáni 

  Účasť na diskusnom fóre s predsedom BBSK  p. Lunterom – Hotel Dixon 

  Pracovné rokovanie Peter Lím – Envirofilm 2018 

  Zasadnutie poslaneckého klubu BBSK 

  Pracovné rokovanie s viceprimátorom mesta Skalica - M. Romanom 

  Zasadnutie poslaneckého klubu BBSK 

  Účasť na kultúrnom podujatí Fašiangy v uliciach sídliska Rudlová - Sásová 

  

   

 07. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Zasadnutie komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 

  Pracovné rokovanie so študentami Akadémie umení ohľadne objektu v Uľanke 

  Pracovné rokovanie – p. Čajka k parkovaniu  na ul. Severná 26-28 

  Zasadnutie komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Účasť na hudobno - spoločenskom podujatí „Piesňou po stopách života“ 

  Pracovné rokovanie so zástupcami VŠC DUKLA – p. Benčík, Štulajter 

  Účasť na spoločenskom podujatí pri príležitosti sviatku Bulharskej republiky 

  Pracovné rokovanie – p. Ondrejka, Bekwoodcote 

  Pracovné rokovanie poslan.klubu MsZ s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – p. Donoval 

  

 08. týždeň 2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Zasadnutie výboru mestskej časti Sásová  

  Zasadnutie koordinačnej rady k uvítaniu N. Kuzminovej 

  ŽSR – zámena pozemkov, rokovanie 

Pracovné rokovanie k doriešeniu parkovania Severná ul.  

Pracovné rokovanie p. Magera – Lioncar 

Pracovné rokovanie so zástupcami Cechu hostinských 

Koordinačná porada k privítaniu N. Kuzminovej 

Obhliadka Zimného areálu športov 

  

 09. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie - spracovanie podkladov k záverečnej správe EMŠ pre ÚV SR 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Zasadnutie zastupiteľstva BBSK 

  Slávnostné privítanie úspešnej olympioničky N. Kuzminovej – Nám SNP 

  Pracovné rokovanie s J. Bebejom 

  p. Kapusta – pracovné stretnutie 

 

 10. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p.O. Lunter 

Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 

2018 – 2022 

Pracovné rokovanie p. Dobrota - Petit Press 

Obhliadka Karanténnej stanice Zvolen 



Obhliadka plôch Severná ul. – p. Leško 

Pracovné rokovanie UMB – p. Šulajová 

Pracovné rokovanie p. Grausová (PKO) – organizácia Jazz festivalu 

Pracovné rokovanie J..Hromada - prac. stretnutie  

Pracovné rokovanie p. Zauška - majetkové odd. MsÚ 

Poslanecký klub BBSK 

Otvorenie SP v lukostreľbe 

 

 11. týždeň  2018 

  Pracovné rokovanie JUDr. Koreňová – VZN o odpadoch 

  Pracovné rokovanie Ing. Arch. Letovanec 

  25. rokov Slovenska a jeho výzvy - UMB 

Pracovné rokovanie-pokutovanie byt.spol.za uloženie odpadu na verej. priestranstvách – 

vedúci odborov – oddelení MsÚ 

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

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Medzinárodný deň žien – kultúrno-spoločenský program – Robotnícky dom 

Zasadnutie predsedníctva Dukla, o. z. 

Pracovná cesta Nitra – Európske mesto športu 

Stretnutie pri príležitosti 73. výročia udalostí na Kališti – Múzeum SNP 

Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 

Zasadnutie Rady školy – ZŠ Sitnianska ul. 

Pracovné rokovanie k problematike parkovania Sásová – oddel. územného plánovania 

a arch. Mesta 

Pracovné stretnutie – Seleziáni, Sásová 

Pracovné rokovanie BBSK p. Lunter 

  

 12. týždeň  2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Pracovné rokovanie OZ Kolesom – areál BMX 

Pracovné rokovanie p. Kojnok 

Pracovné rokovanie D. Rajčanová – záverečná správa EMŠ 

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

Pracovné rokovanie p. Bučko – volebné obvody 

Pracovné rokovanie O. Lunter 

Pracovné rokovanie k záverečnej správe EMŠ 

Pracovné rokovanie k verejnému poriadku – náčelník MsP p. Bálint 

Pracovné rokovanie p. Turek 

Pracovné rokovanie so zástupcami ŽSR Bratislava – zámena pozemkov 

Pracovné rokovanie p. Škorňa – RTVS 

Pracovné rokovanie p. Smädo 

Komisia financií a správy majetku BBSK 

  Slávnostné oceňovanie športovcov mesta za rok 2017 – Robotnícky dom 

  Pracovné rokovanie s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Jančová – Eur. kultúrne dedičstvo 

  Pracovné rokovanie S. Ferianc – stavebný úrad 

  Pracovné rokovanie – M. Čellárová – matričný úrad 

  Pracovné rokovanie BBSK 

  Spomienkové slávnosti pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta BB 

  Komisia dopravy BBSK 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  

  



13. týždeň 2018 

  Čerpanie dovolenky 

 

 

 14. týždeň 2018 

  Rozsvieťme to na modro – m.d. venovaný autizmu 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Pracovné rokovanie Matúš Molitoris – poslanec Msz 

Pracovné rokovanie Danka Cibuľková – ved. oddel. Športu 

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

Pracovné rokovanie p. Mikloško 

Pracovné rokovanie p. Ratica – Okresný úrad, vodný slalom na Hrone  

Prerokovanie žiadosti o dotáciu - p. Kvasna FK Rakytovce 

Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 

2018-2022 

Komisia MsZ  pre územný rozvoj 

Pracovné rokovanie p. Mesík – firma Meen 

Účasť na natáčaní v RTVS – Farmárska revue 

Pracovné rokovanie s p. Letovancom – vedúcim OPA 

Pracovné rokovanie p. Matejko (KK Iskra – korčuľovanie) – model financovania na rok 

2018 

Začiatok akcie Za krajšie mesto – čistenie lokality Sásová – Jelšový hájik. 

BB CUP – účasť na plaveckých pretekoch  

 


