
Informatívna správa 
o činnosti 1. zástupcu primátora mesta 

                  Mgr. Jakuba Gajdošíka od 15.01. 2018 – 10.04. 2018 

   

 03. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie k problematike Autobusovej stanice 

Pracovné rokovanie s vedúcou odboru sociálnych služieb Máriou Filipovou – priestory pre  

medzitrh práce 

Nahrávka reportáže RTVS – regionálne štúdio Banská Bystrica 

Pracovné rokovanie s riaditeľkou KPÚ p. Klasová 

Pracovné rokovanie s p. Kartíkom – športoviská na území mesta 

Obhliadka v lokalite sídliska Fončorda s vedúcim OPA Vladimírom Letovancom 

Pracovné rokovanie k riešeniu cyklotrás v Senici, Fončorde, Sásovej 

Pracovné rokovanie k plánu udržateľnej mobility s vedúcim OPA Vladimírom Letovancom 

Spoločenské podujatie „Rozdelené spomienky -Československo 1937-48“ v priestoroch  

múzea SNP 

Pracovné rokovanie ohľadne vlastníctva komunikácie v lokalite Radvaň Parku, s vedúcim  

OVZ Stanislavom Feriancom 

Pracovné rokovanie so zástupcami MK SR k problematike KKP 

  

04. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

Obhliadka lokality Sásová – alokácia knižnice s Vladimírom Briedom, vedúcim oddelenia A  

  Pracovné rokovanie s p. Bímovou – BBSK ohľadne spolupráce 

  Pracovné rokovanie k VZN (dotácie ZŠ) 

  Pracovné rokovanie ZaD- doprava, vedúci OPA p. Vladimír Letovanec 

  Pracovné rokovanie s JUDr. Pošpíšilovou - vypracovanie zmluvy (podchod) 

  Pracovné rokovanie - p. Jágerčíková, obnova vozového parku MHD 

  Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

  Tlačová beseda primátora mesta 

    

05. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovná cesta Bratislava – rokovanie na Úrade vlády SR, Ministerstvo kultúry SR (KKP) 

  Pracovné rokovanie – majetko-právne vysporiadanie pozemkov 

  Pracovné rokovanie – príprava tlačovej besedy primátora mesta 

  Pracovné rokovanie – ÚĽUV -KKP 

  Tlačová beseda – Autobusová stanica 

  Obhliadka detských ihrísk – Bernolákova ul. 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Obhliadka priestorov pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Sásovej, s riaditeľom VKMK  

 Účasť na zasadnutí občianskej rady Radvaň 

 

06. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – výpoveď zmluvy Verejná knižnica MK – Karpatská ul. (Sásová) 

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

  Pracovné rokovanie – koncepcia ihrísk v lokalite sídliska Sásová 

  Pracovné rokovanie ohľadne organizácie športového podujatia – benefičný hokejový zápas  

  Pracovné rokovanie - Ing. arch. Mikovíny 

  

  

 07. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie A. Daško 

  Pracovné rokovanie - riešenie prístupu k pozemku mesta Banská Bystrca, MČ Majer 



  Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady 

  Pracovné rokovanie - JUDr. Podhorec – PrfUMB 

  Pracovné rokovanie s predsedom BBSK p. Lunterom 

  Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Pracovné rokovanie - Miroslav Čellár, Úrad priemyselného vlastníctva, udeľovanie cien 

  Tlačová beseda primátora mesta – ul. Tatranská MŠ 

  Pracovné rokovanie – BBSK 

  Pracovná rokovanie - odťahová služba v meste 

  Obhliadka priestorov – Slovenská pošta Sásová 

  Pracovné rokovanie – oddel. Územného plánovania a architekta mesta 

   

 08. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – p. Brieda  

  Zasadnutie výboru pre mestské časti Sásová 

Pracovné rokovanie p. Suchý – príprava podkladov na pracovné rokovanie ohľadne  

odpadového hospodárstva 
  Pracovné rokovanie – Radvaň park – územné plánovanie 

Pracovné rokovanie k problematike stratégie odpadového hospodárstva (Memorandum  

o spolupráci s UMB)  

 Účasť na vernisáži publikácie „Kiná v čase“ – Akadémia umení 

 Pracovné rokovanie – Podchod pri ESC 

 Účasť na podujatí Startup weekend – prezentácia projektov + vyhodnotenie podujatia 

 

09. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Účasť na verejnom zhromaždení   

  Pracovné rokovanie Ing. arch. Mikovíny 

  Pracovné rokovanie so zástupcom KR PZ, ŠTS 

  Pracovné rokovanie p. Brieda – KKP 

  Pracovné rokovanie s primátorom mesta k problematike detských ihrísk za účasti 

vedúceho oddelenia odp .hospodárstva a údržby ver. priestranstiev p. Suchého  

Účasť na športovom podujatí „Zo školy na zimák“ 

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Pracovné rokovanie p. Brieda – projektové zámery 

  Pracovné rokovanie M. Slossár – organizácia podujatie Fubaby 

  Slávnostné odovzdávanie cien primátora mesta – priestory historickej Radnice 

Pracovné rokovanie na podnet občana – dopravné značenie, zimná údržba za účasti  

vedúcej odboru miestnych komunikácií a inž. sietí Renáty Hláčikovej 

Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Slávnostné privítanie úspešnej olympioničky N. Kuzminovej – Nám. SNP 

Pracovné rokovanie - Dopravné napojenie MK ulica "Na Troskách" (Námestie   

Vajanského- ulica Janka Kráľa) 

 

10. týždeň  2018   
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie Jakub Bebej – voľba hlavného kontrolóra 

  Pracovné rokovanie M. Valo – oddelenie dopravných stavieb MsÚ 

Pracovné rokovanie s primátorom mesta – koordinácia rozvojových zámerov lokalita bývalej    

Slovenky, mestský park, amfiteáter 

Pracovné rokovanie – prechody pre chodcov, europa road society 

Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné obdobie 2018  

– 2022 

Benefičný zápas  Leroy - Tiffany pre Svetielko nádeje 

Pracovné rokovanie - Daniel Karas - poslanec MsZ, investičné akcie 



 

Pracovné rokovanie - Marcel Pecník, poslanec MsZ 

Pracovné rokovanie - zástupca OR Radvaň 

Vernisáž výstavy ŠVK - L. Hudec 

Pracovné rokovanie Karol Kubanda – CO MsÚ 

Pracovné rokovanie Natália Šmideková – detské ihriská Sásová 

Pracovné rokovanie p. Vician – priestory pre spoločnosť „ Parkinsona“ 

Pracovné rokovanie M. Muroň – kultúrny dom Podlavice 

Pracovné rokovanie – DPM BB, a.s. Kremnička 

  

 11. týždeň  2018 

  Pracovná cesta Bratislava – ÚĽUV – centrála 

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

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

Pracovné rokovanie- Ing. Brieda, diskusie o doprave 

Pracovné rokovanie - Ing. arch. Mikovíny 

Pracovné rokovanie - Ing. Filipová - projekt štvorlístok 

Pracovné rokovanie - Technická univerzita Zvolen 

Verejná diskusia – ZŠ Spojová – doprava, mesto, ľudia 

Pracovné rokovanie - p. Celia Alvarez Rodriguez, Európska investičná banka 

Slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenie mesta Zvolen 

Pracovné rokovanie – náčelník MsP M. Bálint 

MDŽ + Deň učiteľov,  SZPB - Okresný úrad 

 

 12. týždeň 2018 
Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

Pracovné rokovanie JUDr. Džmura+JUDr. Koreňová – rokovací poriadok 

Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Ľ. Motyčkom 

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

RTVS – regionálne štúdio -natáčanie reportáže - parkovanie Sásová 

Pracovné rokovanie – poslanec MsZ M. Modranský 

Pracovné rokovanie – predseda predstavenstva DPM BB p. Polóny – prevádzka AS 

Pracovné rokovanie p. Turek 

Pracovné rokovanie p. Dobrotová – opatrovateľská služba  

Pracovné rokovanie S. Ferianc – stavebný odbor 

Pracovné rokovanie – starosta obce Turecká 

Pracovné rokovanie – detské ihrisko – Pieninská ul. 

Komisia MsZ pre rozvoj mestských časti 

Slávnostné oceňovanie športovcov mesta za rok 2017 – Robotnícky dom 

Pracovné rokovanie M. Jančová – prezentácia mesta 

Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 25. výročia založenia OMEP – Hotel Lux 

Slávnostné zasadnutie oblastnej organizácie Zväz protifašistických bojovníkov 

Spomienkové slávnosti pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta BB 

 

 
 13. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie Lukáš Bednár web mesta 

  Pracovné stretnutie ohľadne diplomovej práce so študentkou UMB  

  Zasadnutie koordinačnej rady pre participatívny rozpočet – Veľká sien MsÚ 

  Pracovné rokovanie p. Odor – bývalý hlavný kontrolór mesta 

  Deň učiteľov – Robotnícky dom 

  Pracovné rokovanie p. Bielik – poslanec MsZ 

   

   

   



 14. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie - komunitné centrum Nový život 

  Pracovné rokovanie- Ing. Brieda, realokácia RIUS 

  Pracovné rokovanie p. Mičev – riaditeľ Múzea SNP 

Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov volebných obvodov pre volebné 

obdobie 2018 - 2022 

Pracovné rokovanie A. Daško 

Pracovné rokovanie – Ing. arch. Letovanec 

Pracovne stretnutie - JUDr. Julius Ernek - Prednosta Okresného úradu  Banská 

Bystrica 

Zahájenie akcie za „Krajšie mesto“ – čistenie lokality Jelšový hájik – Sásová. 


