
Informatívna správa 
o činnosti 1. zástupcu primátora mesta 

                  Mgr. Jakuba Gajdošíka od 01.09. 2018 – 31.10. 2018 

 

   

 36. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie - prezentácia parkoviska Tatranská ul. 

  Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta  

a podnikateľskú  činnosť  

  Pracovné rokovanie k organizácii športového podujatia - Marathon  

  Pracovné rokovanie s bývalým primátorom mesta p. Stanislavom Mikom 

  Zasadnutie Mestskej rady 

  Zasadnutie Rady školy – MŠ Strážovská  

  Pracovné rokovanie s odťahovej službe 

  Pracovné rokovanie s vedúcim SÚ p. Baričom 

  Pracovné rokovanie s organizácii Radvanského jarmoku (program + protokol) 

  Pracovné rokovanie p. Oľha – rektor AU 

 

37. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie k realizácii podchodu pri ESC (prezentácia 3D modelu) 

  Pracovná rokovanie- Ing. Letovanec, výstavba Podlavice 

  Pracovná rokovanie p. Jagerčíková, autobusová stanica, zmena cestovných poriadkov 

  Pracovné rokovanie - Doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľka Puncového úradu SR 

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

  Pracovné rokovanie p. Žiška – SZPB 

  Pracovné rokovanie p. Pecník – poslanec MsZ 

  Pracovná cesta Halíč, riaditeľka KPÚ 

  Rooseveltova nemocnica - parkovanie, obhliadka na mieste   

    

38. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Bielik Pavol – poslanec MsZ 

  Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

  Pracovné rokovanie s riaditeľkou podniku medzitrhu práce p. Milenou Makovou 

  Európsky týždeň mobility - Verejná diskusia „Doprava, mesto, ľudia“ – Radnica 

  Pracovné rokovanie – Radvaň park 

  Detský domov, Kollárova ul. - oslavy 60. výročia jeho založenia 

  Pracovné rokovanie p. Filipová – medzitrh práce  

   

39. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Účasť na konferencii Podnik medzitrhu práce v priestoroch Radnice 

  Slávnostná inaugurácia rektora UMB + slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 

  Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady 

  Otvorenie divadelnej sezóny Divadla z Pasáže 

  Účasť na kultúrnom podujatí Október fest – Amfiteáter I. Palúcha 

  Tlačová beseda primátora mesta 

Pracovné rokovanie p. Tomáš Mišovič - vedúci odboru dopravy a regionálneho rozvoja 



BBSK 

  Pracovné rokovanie - Ján Lunter, predseda BBSK 

  Pracovné rokovanie - Milena Maková - podnik medzitrhu práce 

  Pracovne rokovanie- Marek Odaloš, poslanec MsZ za mestskú časť Podlavice 

  

 40. týždeň 2018  

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie - úprava PD Povstalecká, investičné oddelenie MsÚ 

  Pracovné rokovanie p. Bartková – ZUŠ 

  Pracovné rokovanie- p. Teicher  

  Pracovné rokovanie - parkoviská Tatranská ulica - PD Parkoviská Tatranská ulica - PD 
  25. výročie založenia firmy TWD – Priemyselný park Šalková 

  Zasadnutie občianskej rady – lokalita Pršianska terasa 

  Komisia MsZ pre pamätihodnosti mesta 

   

 41. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Pracovné rokovanie p. Žabka, Stvs 

  Pracovné stretnutie - bytové spoločenstvo Magurská ul., na základe podnetov od obyvateľov 

  Stretnutie s občanmi ZŠ Sitnianska 

  Zasadnutie Rady školy – Golianova ul. 

  Pracovné rokovanie p. Šmideková - detské ihriská 

  Pracovné rokovanie p. Ševčík- problematika Rudlovského potoka  

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

  Zasadnutie Rady školy ZŠ Ďumbierska 

   

42. týždeň 2018 

  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

  Slávnostné odovzdávanie Ceny SR za Krajinu 2018 – Radnica, Cikkerova sieň 

Pracovná rokovanie -  p. Jagerčiková, trasovanie MHD a prímestských spojov na  

území mesta 

Pracovné rokovanie p. Maková 

Pracovné rokovanie - Most cez Rudlovský potok, neskolaudovaná kanalizácia  

Rakytovce 

Zatváranie Bánoša – Tradičná chuť jesene 

 

43. týždeň  2018   
  Pracovná porada kancelárie primátora mesta s primátorom mesta 

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

  Účasť na konferencia zameraná na cyklotrasy – Aula UMB 

  Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku 

  Pracovné rokovanie - p. Kliment, projekty mesta 

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

  Pracovné  rokovanie -  Pršianska terasa, za účasti zástupcov  BBSK, MBB 

  Komisia MsZ pre územný rozvoj 

   

     

 

   

  

 

  

   

   

   

  


