
Informatívna správa 

o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

                          Ing. Martina Turčana od 01.06 2018. do 31.08. 2018 

  

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 

    

24. týždeň 2018 

 Čerpanie dovolenky 

 Element show – otvorenie podujatia 

 Dukla cup v Priechode – otvorenie 

 Banícke festivácie 

 Naučme deti športovať   

 

 25. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie Bratislava – Ministerstvo kultúry – kreatívny priemysel 

  Pracovné rokovanie p. Harmanová – stavebný úrad 

  Športová olympiáda detí materských škôl o Putovný pohár  primátora mesta 

  Pracovné rokovanie - odkanalizovanie  - Senica 

  Pracovná obhliadka lokality Sásová – p. Šmideková 

  Bystrické firemné dni - otvorenie 

  Implementácia CGISS pre mestské organizácie 

  VŠC - Dukla - vodný slalom na Hrone 

   Zasadnutie klubu  BBSK 

   P. Šidlovský - obhliadka terénu 

   Pracovné rokovanie Krajský pamiatkový úrad – p. Klasová 

   Slávnostné prijatie lyžiarov ŠKP Banská Bystrica na Radnici 

   Deň Podlavíc a Skubína 

    

 26. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Zastupiteľstvo BBSK 

  Poslanecké grémium pred zasadnutím MsZ 

  Zasadnutie MsZ 

  Pracovné rokovanie – parkovanie na Severnej ul. 

  Pracovné rokovanie The Legits Blast  

  Agrotrade – mobilné stánky na sídliskách 

  Ukončenie školského roka -  ZŠ Pieninská ul. 

  ZŠ Pieninská – otvorenie ihrísk 

  Smartfood festival 

  OZ Kolesom - pumptrack otvorenie 

 

 27. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Čižmár 

  Pracovné rokovanie p. Piperek 



  Prijatie zahraničnej návštevy na Radnici – Rotary club 

   

 28. týždeň  2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Pracovné rokovanie s vedúcim oddelenia technicko-prevádzkového MsÚ p. Kostúrom – 

investície do ZŠ Pieninská 

Športový deň s V. Moravčíkom 

Pracovné rokovanie p. Škorupa – lokalita „malej stanice“ 

Pracovné rokovanie - oddychová zóna - železničná stanica BB mesto – Stretnutie 

k rozpracovanej ideovej štúdii 
Obhliadka ihriska a vnútroblok Sásová 

Účasť na športovom podujatí Handi open - atletické preteky hendikepovaných 

športovcov vo vrhačských disciplínach 

  MS halušky Turecká 

 

 29. týždeň  2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie - Európska fugerovská cesta - vyčlenenie finančných .prostriedkov 

  prerokovanie s predsedami poslaneckých klubov 

  Pracovné rokovanie p. Štulajter - VŠC Dukla, vodný slalom projekt 

  Pracovné rokovanie – projekt vnútroblok Sásová 

  Otvorenie knižnice M. Kováča v nových priestoroch Sásová 

  Pracovné rokovanie p. Výbošťok 

  Pracovné rokovanie Peter Suchý - deratizacia na území mesta 

  Prezentácia projektu vnútroblok Sásová 

  Zasadnutie poslaneckého klubu SB 

  Stretnutie 7. Kráľovských banských miest – Banská Belá 

 

 30. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pietny akt Pocta M.R. Štefánikovi pri pomníku v Sásovej a Rudlovej 

  Pracovné rokovanie p. Káanová - kultúra a busta M. R. Štefánika v Rudlovej 

  Pracovné rokovanie M. Molitoris – poslanec MsZ 

  Pracovné rokovanie EMŠ BB K. Šulajová, D. Cibuľková 

  Pracovné rokovanie J. Džmura, Križan - The Legits 

  Pracovné rokovanie p. Maková - Medzitrh práce 

  Pracovné rokovanie p. Dolíhal 

  Pracovné rokovanie p. Záborský – plávanie -  BB Cup 2019 

  Folcolor pre mesto 

  Účasť na podujatí The Legits Blast 

   

 

31. týždeň 2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Miškovič 

  Pietny akt pri príležitosti Dňa rómskeho holocaustu v priestoroch Múzea SNP 

  Zahájenie 6. ročníka organového koncertu – Katedrále Svätého Fr. Xaverského 

  Pracovné rokovanie k stavebnému konaniu - Vodný slalom 

  O.Lunter – prac.rokovanie 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Otvorenie športovo-kultúrneho podujatia - Retro show historických vozidiel – Nám. SNP 

  Účasť na podujatí - Pivný festival BB 

  Majstrovstvá SR v pilotovaní padákov 2018 



32. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

Pracovné rokovanie k doriešeniu zaujatia verejného priestranstva so zástupcami Dobrovolného 

hasičského zboru + tenisová akadémia pôsobiaca v meste 

Tlačová konferencia JN 

Zasadnutie komisie dopravy BBSK 

Pracovné rokovanie - architektonická štúdia Park - Malá stanica  

Zasadnutie dozornej rady  Rozvojovej agentúry 

Klub BBSK 

Prezentácia vnútrobloku Tulská ul. 

Pracovné rokovanie  MAS BB 

 Pracovné rokovanie p. Motyčková – vedúca IC 

 Účasť na športovom podujatí – Hokejbalový turnaj Sásová 

 

33. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

 Zasadnutie výboru mestskej časti Sásová 

  

15. 8. 2018 – 18.08. 2018 čerpanie dovolenky 

 

34. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Pracovné rokovanie – Ing. Hláčiková – vedúca PS UMK 

 Pracovné rokovanie – Ing. Barič – vedúci OVZ 

 Pracovné rokovanie – Ing.arch. Letovanec – vedúci OPA MsÚ 

 Odhalenie pamätnej tabule - augustové dni udalostí v r.1968 

 Medzinárodný turnaj v džude 

 Marek Slobodník – privítanie v BB 

 

35. týždeň 2018 

 Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Pracovné rokovanie p. Matej 

 Účasť na slávnostnom kultúrno-spoločenskom podujatí pri príležitosti 74.výročia SNP 

 Letecké dni Sliač – SIAF 2018  

 

   

 


