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Informatívna správa o činnosti  

1. zástupcu primátora mesta Mgr. Jakuba Gajdošíka od 10.04. 2018 do 31.05. 2018 

_______________________________________________________________________________ 

   

 15. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie s vedúcim územného plánovania p. Letovancom 

  Slávnostná inaugurácia dekana Právnickej fakulty UMB 

  Pracovné rokovanie – p. Klučarová, gen.riaditeľka ÚĽUV 

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

  činnosť 

  Zasadnutie výboru mestskej časti Sásová 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Vladimírom Sklenkom 

  Pracovné rokovanie s Ing. Šagátom – voľba hlavného kontrolóra 

  Pracovné rokovanie p. Zíhová  

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Pracovné rokovanie p. Polóny – prevádzka AS 

  Pracovné rokovanie p. Rumanovský, športový areál Rudlová 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. L. Topoľským 

  Pracovné rokovanie s prednostom OÚ – JUDr. Ernekom 

  Účasť na slávnostnom posedení členov denného centra Dúbrava – 10. výročie 

  založenia klubu 

  Pracovné rokovanie p. Rumanovský, Hamšík 

  Pracovné rokovanie – technický výbor vnútroblok Sitnianska ul. 

  Konferencia pri príležitosti udalostí mníchovskej dohody r. 1938-Pamätník SNP 

   

16. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie s MK SR PhDr. Laššákovou 

  Pracovné rokovanie k problematike medzitrhu práce s Ing. Filipovou, vedúcou odboru SV 

  Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. M. Pecníkom 

  Pracovné rokovanie s Mgr. Onrejkovou – OPM 
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  Pracovné rokovanie p. Vician – priestory pre klub stomikov 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Vladimírom Sklenkom 

  Pracovné rokovanie s vedúcim oddelenia priestupkov PhDr. Ivanom Holíkom 

  Obhliadka lokality Severná ul., - oprava komunikácie 

  Denné centrum Pohoda – blahoželanie pri príležitosti 90 narodenín p. Kováčikovej 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ  Milanom Smädom 

  Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, VPS a VP 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia  ZŠ Moskovská - Aula Beliana 

  Spoločnosť DETOX – čistenie lokality  v rámci akcie „Za krajšie mesto“ 

  Slávnostné zahájenie prevádzky detského ihriska v lokalite Fončorda – vnútroblok 

  Jilemnického ulica 

  Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností 

    

17. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Poslanecké grémium pred zasadnutím MsZ 

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

  činnosť 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Zasadnutie krízového štábu CO 

  Pracovné rokovanie - Centrum komunitného organizovania  

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ Marcelom Pecníkom 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ Milanom Smädom 

  Centrum pre výskum etnicity a kultúry - Elena G. Kriglerová- rozhovor pre médiá 

  Pracovné rokovanie ohľadne kanalizácie – Sásová – Ing. Zehnal 

   

18. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Odovzdávanie cien - 23. ročníka súťaže "Zelený svet" – Robotnícky dom 

  Stavanie mája – Nám. SNP 

  Stretnutie veteránov – Štadión Štiavničky 

  Pracovné rokovanie Ing. Brieda – investičné projekty 
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  Pracovné rokovanie Mgr. Langstein - Na Skalici - rómska osada 

Pracovné rokovanie - Ing. Letovanec - trasovanie rodinnej cestičky BB - ZV,  

Pracovné rokovanie – Ing. Hláčiková – parkovanie Poľná ul.  

Pracovné rokovanie Ing. Smolka – geodetické zameranie cyklotrasy BB – Sliač 

Mediálny brífing k cyklotrase 

Pracovné rokovanie cyklotrasa BBSK a MsU BB 

  Pracovné rokovanie Pršianska terasa, obslužná komunikácia Rakytovce 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

Pracovné rokovanie – vedúca školského úradu p. Gajdošová - návrh na zmenu členov školských 

rád 

 

 19. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie -p. Foldváry, dopravné značenie Starohorská, VZN parkovanie,  

Cyklotrasa Rudohorská ul. 

  Pracovné rokovanie - Ministerstvo dopravy SR, manuál dobrej mobility 

  Pracovné rokovanie - Mgr. Valo, Ing. Foldváry - parkovanie Rooseveltova nemocnica 

  Pracovné rokovanie - Zástupcovia TWD, priemyselný park 

  Obhliadka lokality - Rudohorská ul. – cyklopruh 

  Pracovné rokovanie s prednostom MsÚ JUDr. Adamcom - mestská časť Uhlisko 

 

 20. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Hudec – urbárska spoločnosť Podlavice 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ za mestskú časť Podlavice p. Odalošom + p. Uhliar, 

  Obhliadka mestskej časti Uhlisko s prednostom MsÚ JUDr. Adamcom + Ing. Hláčiková, 

  Vedúca oddelenia UMK 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsÚ p. Motyčkom k téme plážového kúpaliska 

  Pracovné rokovanie - Ing. arch. Letovanec, parkovací dom a Tatranská ul. 

  Pracovné rokovanie - Elza, spolupráca mesta BB a Prf UMB  

  Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, VPS a verejný poriadok 

  Pracovné rokovanie k problematike KKP p. Hájková 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ MUDr. Hlaváčom  - priority VO č. 1 
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  Pracovné rokovanie - bezpečnosť Sládkovičova ulica, ODI PZSR  

  Pracovné rokovanie - Parkovací dom - Rooseveltova Nemocnica 

  Pracovné rokovanie - Ing. Planieta, Ing. Oprea, dopravné projekty na území mesta 

  Pracovné rokovanie s riaditeľkou MŠ Magurská ul. 

  Účasť na zasadnutí DR DPM BB 

Pracovné rokovanie s ministerkou kultúry SR PhDr. Ľubicou Laššákovou k problematike - 

KKP 

 Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 60. výročie založenia školy, Radvanská ul. 

 

21. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

  Pracovná porada - Ing. Maršálek, územné rozhodnutia vydané na území MČ Sásová 

Slávnostné prijatie žiakov ZŠ z Poľskej republiky - mestá Rydzyna a Kaczkovo, Radnica 

  Obhliadka lokality – Sásová (parkovanie) - p. Končok – Tatranská 13 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Pecníkom 

  Pracovné rokovanie - Ing. Peter Dolihal - smart cities 

  Pracovné rokovanie – Dobrovoľný hasičský zbor – Sásová 

  Pracovné rokovanie - Ing. Lapin (oddel. ÚP) parkovací  dom 

  Pracovné rokovanie – dopravné značenie ul. Partizánska  

  

22. týždeň  2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie s MUDr. Nábelkom, poslancom MsZ 

  Pracovné stretnutie - ŠKP 08 Banská Bystrica 

  Do práce na bicykli - raňajky pre cyklistov, Dolná ul. 

  Pracovné rokovanie so zástupcami O.Z. Elza - organizácia októberfestu 

  Pracovné rokovanie Big media - odstraňovanie billboardov na území mesta 

Účasť na slávnostnom podujatí - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 20. výročie jej 

založenia 

Pracovná porada - Karol Langstein, odkanalizovanie ulice na Skalici – Sásová 

Pracovné rokovanie s p. Lágerským, OZ  "žijem teda som"  

Pracovné rokovanie - projektová dokumentácia, kanalizácia Agátová ulica 
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100. výročie podpísanie Pittsburskej zmluvy – vernisáž výstavy – Nám. SNP 

Účasť na verejnej diskusii k mestskému parku - klub architektov 

Pracovné rokovanie Ing. Brieda – Mestský park 

Medzinárodný deň detí - Sásová 

  

  

   

   

   

   

  

 


