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účasť na rokovaní ZMO – Žiarsky región
rokovanie so zástupcom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky o možnej spolupráci
účasť na Valnom zhromaždení OOCR GRON
návšteva školských zariadení ( ZŠ, CVČ, MŠ a ZUŠ ) pri príležitosti medzinárodného
dňa žien
účasť na výročnej členskej schôdzi organizovanej ZO JDS Žarnovica
rokovanie s firmou pre verejné obstaranie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie na rekonštrukciu Horného kaštieľa
účasť na výročnej členskej schôdzi spojenej s oslavou MDŽ organizovanej Denným
centrom pre seniorov v Žarnovici
účasť na odovzdávaní ocenení na XV. ročníku mestskej ligy v stolnom tenise
rokovanie na Krajskom pamiatkovom úrade v BB z dôvodu schválenia ďalšieho
postup prác pri odstraňovaní havarijného stavu horného Kaštieľa
prerokovanie výsledkov kontroly Úradu verejného obstarávania na danom úrade v BA
účasť na výročnej členskej schôdzi Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Žarnovici
účasť na rokovaní komisie pre posudzovanie žiadateľov o dotácie z BBSK
účasť na otváraní obálok na komisii správy majetku BBSK pre vyhodnotenie
uchádzačov na odpredaj majetku BBSK
účasť na rokovaní Rady školy pri Gymnáziu v Novej Bani
pracovné rokovanie na BBSK, z dôvodu riešenia situácie o otvorení triedy v školskom
roku 2017/2018 na Gymnáziu v Novej Bani
návšteva školských zariadení ( ZŠ, CVČ, MŠ a ZUŠ ) pri príležitosti Dňa učiteľov
účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Žarnovica
poriadanej Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ZO Žarnovica
a následne účasť na pietnom spomienkovom zhromaždení spojenom s kladením
vencov k pamätníku na Námestí SNP a na obnovenom hrobe vojaka z II. sv. vojny –
občana ZSSR v Revištskom Podzámčí
pracovné stretnutie partnerov Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Žarnovica
účasť na rokovaní komisie pre posúdenie požiadaviek na opravu ciest II. a III. triedy
v okrese Žarnovica
rokovanie Dozornej rady pri Mestskom podniku služieb Žarnovica, s.r.o.
rokovanie Valného zhromaždenia pri Mestskom podniku služieb Žarnovica, s.r.o.

