
Informatívna správa 

o činnosti 2. zástupcu primátora mesta 

                          Ing. Martina Turčana od 01.09 2018. do 31.10. 2018 

  

36. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  SIAF 2018 – Letecké dni na Sliači 

  Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 – ZŠ Ďumbierska ul. 

  Pracovné rokovanie – prezentácia parkovísk Tatranská ul. 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ Matúšom Molitorisom – lokalita Sásová 

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

činnosť 

Vernisáž výstavy – Kroje v banskobystrickom kraji – Radnica 

Pracovné rokovanie – Marathon BB (organizácia podujatia) 

Pracovné rokovanie s vedúcim oddelenia odboru sociálnych vecí MsÚ Karolom 

Langsteinom 

Pracovné rokovanie s poslankyňou MsZ Katarínou Čižmárovou – riešenie „lávky“ 

v Podlaviciach  

  Pracovné rokovanie p. Slaný k organizácii psích záprahov Králiky 

  Pracovné rokovanie -  koryto Tajovky Štátne lesy OZ Slovenská Ľupča  

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Obhliadka mestskej časti Podlavice – mostná lávka Mlynská ul. 

  Pracovné rokovanie – štúdia „Malej stanice“ 

  Pracovné rokovanie s vedúcou Robotníckeho domu p. Baranovou 

  Pracovné rokovanie s vedúcou oddelenia daní a poplatkov MsÚ p. Dudíkovou 

  Slávnostný otvárací ceremoniál k Radvanskému jarmoku 

  Slávnostné odovzdávanie ocenení v rámci Radvanského jarmoku: 

- zakladateľovi trhu ľudových remesiel p. Majlingovi 

- 40 rokov Dychovej hudby Selčianka  

- Jubilant Ján Haruštiak - bábkoherec a režisér 

- Bábkárska duša - Jana Pogorielová Dušová 

  Slávnostná večera s predstaviteľmi partnerských miest 

  Poďakovanie remeselníkom – Radvanský jarmok 

   

37. týždeň 2018 

Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

 Pracovné rokovanie - Spoločné plavecké preteky EMŠ Nitra, BB, Košice 

Stretnutie občanov mesta k Ústave SR - pri pamätníku Líp Ústavy 

Pracovné rokovanie s vedúcim stavebného úradu p. Baričom – odkanalizovanie 

Cementárenskej ulice 

Pracovné rokovanie p. Brieda - cyklostanovisko  na železničnej stanici 

Pracovné rokovanie so zástupcom súkromného gymnázia 

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

Pracovná cesta Halíč 

Slávnostné prijatie vicemajstra sveta v behu V.Výboštoka 

 

 38. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch 

  Otvorenie výstavy 100. výročia vzniku česko-slovenských légií vo Francúzsku 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 



  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ M. Pecníkom 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Pracovné rokovanie p. Hybský - Harpúna projekt pre ZŠ 

  Pracovné rokovanie p. Hollý – BBSK 

  Oficiálne prijatie zástupcov BB Hockey team – rozpočet na rok 2019 

  Pracovné rokovanie p .Kováčik - dekan UMB 

  Pracovné rokovanie s  riaditeľom SPŠ J .Murgaša 

  Pracovné rokovanie p. Lím – Ekotopfilm 

  Účasť na podujatí Festival Svetla a tieňa 

  Krumplovník - Hiadeľ 

     

 39. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Slávnostná inaugurácia rektora UMB + slávnostné otvorenie akademického roka 

  Celoslovenská Športiáda seniorov – vyhodnotenie, CVČ Havranské 

  Tlačová beseda primátora mesta 

  Pracovné rokovanie s p. Lunterom 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Slávnostné otvorenie medzinárodných chodeckých pretekov, areál Pamätníka SNP 

   

 40. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mest 

  Rokovanie účtovníčka SSB n.o. 

  Pracovné rokovanie p. Homolová – stavebný úrad 

  Pracovné rokovanie p. Valčík 

  Pracovné rokovanie p. Slivka – Slovenské sporiteľňa 

  Pracovné rokovanie p. Jančová – vedúca OPM MsÚ 

  Pracovné rokovanie p. Motyčková 

  Pracovné rokovanie p. Caudt 

  Pracovné rokovanie s poslancom MsZ M. Molitorisom 

  Slávnostné otvorenie - Horehronské hry žiakov a žiačok v atletike 

  Matej Tóth - rokovanie 

  Slávnostné otvorenie Akadémie európskeho seniora – Robotnícky dom 

  Zasadnutie Komisie dopravy ZBBSK 

  25.výročie založenia firmy TWD – Priemyselný park Šalková 

  Športová olympiáda seniorov – ZŠ Golianova v rámci AES 

  Pracovné rokovanie p. Fabriciusová s primátorom 

  p. Lúbyová – Ružová ulica 

  Slávnostné prijatie seniorov z Hradca Králové v rámci AES – priestory Radnice 

  Slávnostné otvorenie 25. zasadnutie inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 (Radnica) 

  Pohár SNP v karate a Európsky turnaj univerzít 

 

 41. týždeň  2018   

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Novotná – lokalita „Nový svet“ 

  Pracovné rokovanie – vedúca školského úradu p. Gajdošová - aktivity SFZ na MŠ 

  Pracovné rokovanie s  p. Lunterom 

  Stretnutie s občanmi – ZŠ Sitnianska ul. 

  Pracovné rokovanie na UMB p. Šulajová 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Pracovné rokovanie p. Janka Hanusková k lokalite Sásová 

  Zasadnutie školskej rady - ZŠ Ďumbierska 



  Pracovné rokovanie p. Štoksa (SIAF) 

  Cigánsky oheň – účasť na koncerte 

   

 42. týždeň  2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Slávnostný akt „perlovej“ svadby – manželia Makovci 

  Zasadnutie školskej rady SPŠ J. Murgaša 

  Pracovné rokovanie p. Mišovič – BBSK 

  Zasadnutie správnej a dozornej rady Rozvojovej agentúry BBSK – Slovenská Ľupča 

  Zasadnutie klubu BBSK 

  Stretnutie s občanmi – Bakossova ul. 

  Pracovné rokovanie so zástupcom OOCR p. Pěčom 

  Tradičná chuť jesene - Zatváranie Bánoša 

  Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach 

 

43. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie – p. Ličková – riešenie sociálnych problémov 

  Zasadnutie zastupiteľstva BBSK 

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

činnosť 

  Pracovné rokovanie k  vodnému slalomu 

  Pracovné rokovanie s p. Dudíkovou – vedúcou daní a poplatkov MsÚ 

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

  Pracovné rokovanie p. Benko – riešenie výrube drevín 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Pietne stretnutie pri príležitosti 60. výročia úmrtia L.E.Hudeca 

  Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku ČSR – Štátna opera 

  Pietna spomienka - 100.výročie vzniku ČSR - busta gen. M. R. Štefánika v Rudlovej 

   

44. týždeň 2018 

   Pracovná porada kancelárie primátora mesta s vedením mesta 

  Pracovné rokovanie p. Slovák – Mestská polícia 

  Zasadnutie Mestskej rady 

   

 


