
Informatívna správa 
o činnosti 1. zástupcu primátora mesta 

                  Mgr. Jakuba Gajdošíka od 01.06. 2018 – 31.08. 2018 

   

 23. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – Vladimír  Ivan, New faces 

  Pracovná rokovanie - p. Šmideková, obnova detských ihrísk Sásová 

  Regionálne štúdio RTVS – natáčanie reportáže 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Pracovné rokovanie- majetkoprávne vysporiadanie - športový areál Sásová 

  Pracovné rokovanie - Anton Siažik, prezident SZBe 

  Slávnostné odovzdávanie medailí prof. MUDr. Kňazovického – darcovstvo krvi 

  Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Pracovne stretnutie - p. Hudec, pasienkové spoločenstvo Podlavice, príjazdová cesta  

Laskomer 

  Pracovné rokovanie - p. Kartík 

  Dočasná komisia MsZ pre spracovanie návrhov VO pre volebné obdobie 2018-2022 

  Tlačová konferencia k organizácii banskobystrického  maratónu 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Svetový deň životného prostredia – podujatie organizuje SAŽP pri príležitosti 25. výročia jej  

  založenia, Nám. SNP 

  Otvorenie Banskobystrického maratónu 

  

24. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné stretnutie - Weitershutz - cykloprepojenie popod Urpín 

  Pracovná rokovanie - Ing. Hláčiková, opravy MK VO Sásová -Rudlová 

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

  činnosť 

  Prezentácia mestského parku - Veľká sieň MsÚ 

  Športový areál Malachov –Klub seniorov - stretnutie s dôchodcami 

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Prezentácia ÚPN Mesta Banská Bystrica  - Zmeny a doplnky č. 5. 

  Zasadnutie Občianskej rady Podlavice 

  Športiáda seniorov -  slávnostné odovzdávanie cien – CVČ Havranské 

  Pracovné rokovanie p. Odaloš – poslanec MsZ mestská časť Podlavice 

  Pracovné rokovanie p. Sklenka – poslanec MsZ – Medený Hámor 

  Rádio Regina – diskusia k protipovodňovým opatreniam mesta 

        

25. týždeň 2018 

  Čerpanie dovolenky 16. 06. 2018 – 23. 06. 2018 

   

26. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Valo 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Pracovné rokovanie p. Patráš 

  Pracovné rokovanie – vnútrobloky 

  Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

  Slávnostné odovzdávanie vysvedčení študentom  s vyučovacím jazykom čínština 

   

  

27. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – Okresný úrad Banská Bystrica 

  Pracovné rokovanie – Lávka ponad R1 



  Pracovné rokovanie - sumarizácia informácií k revitalizácii mestského parku 

  Pracovné rokovanie  p. Letovanec, dopravné projekty v meste Banská Bystrica 

Pracovné rokovanie – prednosta MsÚ p. Adamec, Ing.  Brieda k  mestského parku 
  

 28. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – parkovisko Tatranská ul. 

  Pracovné rokovanie –p. Ernek – prednosta Okresného úradu 

  Pracovné rokovanie k problematike mestského parku 

  Oficiálne prijatie radcu veľvyslanectva Holandského kráľovstva – prezentácia projektu 

Pracovné rokovanie - p. Mišovič, riaditeľ odboru dopravy BBSK, riešenie dopravných 

projektov na území mesta 

Pracovné rokovanie - Ing. Hronec, Ing. Gombalová - spevné plochy vnútroblok Tatranská 

ulica 

Pracovné rokovanie so zástupcami petičného výboru „Hron bez betónu“ – protipovodňové 

opatrenia na území mesta 

 

29. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie na BBSK, vedúci p. Martiš 

  Pracovné stretnutie - Základná škola Lavuta 

  Pracovné rokovanie Európska fugerovská cesta - vyčlenenie finanč.prostriedkov 

  Pracovné rokovanie - Ing. Hláčiková, rezidenčné parkovanie 

  Pracovné rokovanie k riešeniu cyklotrasy Tatranská ul. 

Pracovné rokovanie prezentácia projektu revitalizácie vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – 

Strážovská s projektantom p. Balkom 

Slávnostné otvorenie knižnice Sásová v nových priestoroch Rudohorská ul. 23 

Verejná prezentácia Sitnianska ul. (vnútroblok )  

Pracovné rokovanie - výstavba podchodu - Kupeľná ulica  

Pracovné rokovanie so zástupcami MK SR + AU BB - KKP (kaštieľ Radvanských) 

Pracovné rokovanie p. Štulajterová – cyklotrasy 

 

           30. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

Pracovné rokovanie so zástupcami Vodohospodárskeho podniku B. Bystrica 

Pracovné rokovanie Ing. Valo - parkovanie Rooseveltova nemocnica 

Pracovné rokovanie - Ing. Hláčiková, VZN rezidenčné parkovanie 

Pracovné rokovanie s MK SR p. Laššákovou 

Pracovné rokovanie- Marcel Pecník, poslanec MsZ 

Pracovné rokovanie - Ing. Ranchetiová - Tatranská 51-59 

Pracovné rokovanie s riaditeľom Múzea SNP p. Mičevom, KKP 

Pracovné rokovanie p. Bednár, príprava webstránky mesta 

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí 

Pracovné rokovanie - vnútroblok Tulská ul. 

Pracovné rokovanie  - Katarína Belicová 

 

 



 31. týždeň  2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie - Ing. arch. Hrušková - vnútroblok Tulská ul. 

  Pracovné stretnutie - Ing. Fajčík, rezidenčné parkovanie 

  Pracovné rokovanie p. Kordík – projektant  

  Pracovné rokovanie p. Patráš , TWD SK, s. r. o. 

  Pracovné rokovanie - p. Hudec, pozemkové spoločenstvo Podlavice 

  Pracovné rokovanie- obyvatelia ul. Družby 

  Pracovné rokovanie - Ján Polák, revitalizácia vnútrobloku Tatranská 

   

 32. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie – vnútroblok Tatranská ul. 

  Pracovné rokovanie p. Motyčka – poslanec MsZ 

  Pracovné rokovanie - Ing. Zehnal, riešenie podnetu - kanalizácia Horná ulica 

  Pracovné rokovanie - manželia Somorovci – podnety obyvateľov - Partizánska cesta 

  Pracovné rokovanie  - Marcel Pecník, poslanec MsZ 

  Pracovné rokovanie - Malá stanica - architektonická štúdia 

  Pracovné stretnutie - Ing. arch. Letovanec, zmeny a doplnky ÚP 

  Pracovné rokovanie - vnútroblok Tulská ul. (kanalizácia, parkovisko) 

  Verejná prezentácia - Vnútroblok Tulská ul. 

  Pracovné rokovanie  - p. Lapuníková, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, parkovanie 

   

 33. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

Pracovné stretnutie - OÚ BB - odbor výstavby a bytovej politiky, zmeny a doplnky ÚP 

Pracovné rokovanie Mgr. Šmideková – detské ihriská 

Mimoriadne zasadnutie MsZ 

Pracovné rokovanie - Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, kanalizácia Tulská ulica 

Pracovné rokovanie Mgr. Mičev – riaditeľ Múzea SNP 

Pracovné rokovanie Ing. Brieda – investičné projekty mesta 

Pracovné rokovanie p. Kuriatko, podnety Stará Sásová 

Pracovné rokovanie – stavba objektu OC POINT 

Pracovné rokovanie – vnútroblok Tulská ul. 

 

 34. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie - Lesy SR, výrubové povolenie, prenájom nebytových priestorov 

Odovzdanie elektrobicyklov  MsP p. Čapla, DEMA 

Pracovné rokovanie - Ing. arch. Letovanec - riešenie dopravnej situácie R1, Tajovského ulica 

Pracovné rokovanie p. Babjak - revitalizácia vnútrobloku Tatranská ulica 

Pracovné rokovanie p. Machava - vizualizácia projektu 

Odhalenie pamätnej tabule - augustové dni udalostí v r.1968 

Pracovné rokovanie - zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR 

Pracovné rokovanie s poslancom MsZ p. Pecníkom, Šalková, Uhlisko 

 

 35. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta  

  Pracovné rokovanie k problematike detských ihrísk Sásová 

  Pracovné rokovanie – Radvaň park 

  Pietny akt pri príležitosti 74. výročia SNP (Pamätná tabuľa gen. Viesta a Goliana,  

a Pamätník Partizána, Malá stanica 

Účasť na centrálnych oslavách 74. výročia SNP, areál Pamätníka SNP 

Pracovné rokovanie s primátorom mesta 

Pracovné rokovanie – Juraj Džmura, odťahová služba 

Komisia MsZ pre rozvoj mestských časti 



 

  


