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Informatívna správa o činnosti  

2. zástupcu primátora mesta  Ing. Martina Turčana od 10.04. do 13.06. 2018 

________________________________________________________________________________ 

 

15. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Porada EMŠ – prerokovanie záverečnej správy 

 Komisia MsZ pre financie, správu  a hospodárenie s majetkom mesta 

 a podnikateľskú činnosť 

 Zasadnutie výboru mestskej časti 

 Vínšpacírka s Jazz festivalom - tlačovka 

 Pracovné rokovanie p. Patráš – Cech hostinských 

 Pracovné rokovanie p. Záborský – kurzy plávania 

 Zasadnutie Mestskej rady 

 Pracovné rokovanie p. Maťaš 

 Kultúrno-športové podujatie - KRÁĽ BIATLONOVEJ STOPY 2018 

 Pracovné rokovanie p. Šagát 

 DC DÚBRAVA Podlavice-Skubín oslava 10-ho výročia založenia denného centra 

 Účasť na hokejovom zápase UMB hockey team Banská Bystrica vs. Diplomats Pressburg 

 Obhliadka lokality Sásová – Ing. Hláčiková 

 Komisia financií a správy majetku BBSK  

 UMB hockey team finálový zápas 

 Pracovné rokovanie p. Huťka – Karanténna stanica 

 Pracovné rokovanie – p. Uhliar, zástupca občianskej rady Podlavice 

 Pracovné rokovanie k problematike odkúpenia pozemkov ŽSR 

 Pracovné rokovanie p. Pêč - OOCR s BBSK 

  

16. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Športový deň pre deti a mladých ľudí s mentálnym, fyzickým, alebo kombinovaným 

hendikepom - HANDICAP CUP  II. Ročník 

Pracovné rokovanie – p. Országh 

Pracovné rokovanie p. Mišovic - komunikácie BBSK 

Pracovné rokovanie s  p. Lunterom 

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

Pracovné rokovanie p. Patráš 
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Pracovné rokovanie p. Brozman 

Pracovné rokovanie k organizácii Vinšpacírky a Jazz festivalu 

Pracovné rokovanie JUDr. Koreňová 

„Podlavické“ komunikácie + Moskovská (Krnáč) – obhliadka  v teréne 

Slávnostné prijatie UMB hockey teamu na Radnici 

Pracovné rokovanie p. Kapitulík – EMŠ Žilina 

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

Účasť na finále podujatia - Vzdelanie je budúcnosť 

Komisia pre financie a majetok BBSK 

Pracovné rokovanie p. Repaský 

Zasadnutie klubu BBSK 

Slávnostné otváranie Bánoša – farmárske trhy – Sásová 

 

 17. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie s vedúcou OPM p. Jančovou 

  Pracovné rokovanie p.Piperek, p.Moravčík 

  Zasadnutie poslaneckého grémia 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 so zástupcami občianskej rady Podlavice – p. Čižmárová a p. Uhliar 

Pracovné rokovanie p. Kapustík – Severná ul. 

Pracovné rokovanie k prideleniu dotácie – PaedDr. Gabajová 

Pracovné rokovanie so starostom obce Podkonice p.Vrábom 

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

Pracovné rokovanie p. Škorňa – RTVS 

Zasadnutie zastupiteľstva BBSK 

RTVS – natáčanie v regionálnom štúdiu Regina 

Slávnostné privítanie hokejistov HC'05 – Nám. SNP 

Riešenie ihriska Sásová so zástupcami Zares-u 

Pracovné rokovanie so zástupcami cechu hostinských 

Vínšpacírka 2018 s Jazz festivalom 
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18. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Kupcová, Tatranská ul., 

  Otvorenie EKOTOPFILM-u (životné prostredie) 

  Nám. SNP – Stavanie mája 

  Pracovné rokovanie – p. Gajdošová, vedúca školského úradu 

  Diskusia v rámci Envirofilm-u o ochrane vodných zdrojov 

  Pracovné rokovanie cyklotrasa BBSK a MsÚ BB 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Obhliadka ihriska Rudohorská a Strážovská ul. 

  Slávnostné oceňovanie a ukončenie Envirofilmu v Bratislave 

  

 19. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Pěč - inštitút rozvoja kraja s OOCR 

  Pracovné rokovanie s vedúcou OPM – p. Jančovou - The Legits 

  Pracovné rokovanie p. Hybský – Harpuna o.z. 

  Pracovné rokovanie – Nezisková organizácia Spolu sme Bystrica 

  Pracovné rokovanie p. Roháč - The Legits 

  Účasť na zahájení športového podujatia Banskobystrické gymnastické dni 

  Kultúrno-spoločenské podujatie – „Míľa pre mamu“  

   

             20. týždeň  2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Dobrota 

  Slávnostné prijatie Vladimíra Moravčíka – Radnica  

  Pracovné rokovanie s vedúcou oddelenia MK Ing. Hláčikovou – lokalita Sásová 

  Pracovné rokovanie p. Vozár  

Pracovné rokovanie - Suchý vrch p. Hromada s vedúcou oddel. správy majetku mesta p. 

Kaňovou a Ing. arch. Letovancom 

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

Pracovné rokovanie s dekanom UMB p. Kováčikom 

  Otvorenie podujatia športová akadémia Mateja Tótha – Športový deň 

  Pracovné rokovanie sl. Varhaňovská – diplomovka k EMŠ 2017 

  Obhliadka komunikácie v mestskej časti Podlavice -  podlavická cesta BBSK 

  Pracovné rokovanie p. Škarupa – riešenie projektu vodného slalomu na Hrone 

  Pracovné rokovanie p. Hromada, st. 

  Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ 
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  Zasadnutie klubu SB 

  Pracovné rokovanie k riešeniu kanalizácie v lokalite Senica – Cementárenská ul. 

  Deň matiek – KD Podlavice 

  Účasť na pinpongovom turnaji – Podlavice 

  Medzinárodný turnaj v crossmintone – Baseline Sport Arena 

  II. Športová konferencia – Aula SZU 

   

 21. týždeň  2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Poskytnutie rozhovoru pre TA 3 – p. Dušička 

  Pracovné rokovanie - Edmund Pavlik - tenis akademia 

  Pracovné rokovanie - Martin Baník  

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Pracovné rokovanie so zástupcom cechu hostinských p. Patrášom – pešia zóna 

  Pracovné rokovanie – UMB 

  Prezentácia projektu OZ Harpúna - vzdelávanie na ZŠ 

  Kontrolný deň – Plážové kúpalisko 

  Účasť na seminári k zákonu o športe 

  Svetový deň orientačného behu – Mestský park 

  Obhliadku lokality Nám. SNP – Ing. Hláčiková 

  Pracovné rokovanie p. Ondrejka – Bekwoodcote 

  Pracovné rokovanie J. Šabo – hlavný kontrolór mesta – predloženie plánu kontrolnej činnosti 

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Slávnostné prijatie delegácie z Dabasu – Radnica 

  Pieninský jarmok – ZŠ Pieninská ul., 

  Pracovné rokovanie - Dobrovoľný hasičský zbor – Sásová 

  Pracovné rokovanie p. Šišovský 

   

 22. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Pracovné rokovanie p. Šabo 

  Pracovné rokovanie p. Krnáč - OZ Kolesom 

  Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica – športový areál ZŠ Golianova ul., 

  Pracovné rokovanie Ing. Škantár – poslanec MsZ 

  Pracovné rokovanie p. Mišiak 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Pracovné rokovanie - Oddychová zóna malá stanica BB 

  Pracovné rokovanie p.Ferianc, riaditeľ ZŠ Ďumbierska ul., – aktivity ZŠ 
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  Pracovné rokovanie Igor Patráš TWD 

  Účasť na Galavečeri UMB 

  Paralympiáda 2018 – areál ZŠ Moskovská ul., 

  Medzinárodný deň detí – areál Pod Pamätníkom 

  Účasť na folklórom podujatí – „V Bystrici nevídano“ 

 

23. týždeň 2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Maťaš 

  Pracovné rokovanie so starostom obce Podkonice 

  Od 04. 06. 2018 do 13. 06. 2018 čerpanie dovolenky 

   

  

  

 

   

 


