Čo priniesol mesiac október 2017
 účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu F.Š v Novej Bani
 pracovné stretnutie s predstaviteľom Združenia na záchranu hradu Revište z dôvodu
pripravovanej konferencii „Hrad Revište a jeho budúcnosť“
 účasť na zasadnutí Rady školy pri SOŠ v Žarnovici
 pracovné stretnutie so zástupcami SLSP, a.s. ohľadne spolupráce pri zabezpečovaní potrieb
samosprávy a možností výhodného financovania potrebných investícií
 účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí „Prehliadka speváckych súborov seniorov XIII.
ročník – spojenú s mesiacom úcty k starším, ktoré organizovala OO Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Žarnovici
 pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVaR ohľadne možností využitia projektov
podporovaných zo strany štátu pri zamestnávaní pre výkony práce vo verejnom záujme
 pracovné stretnutie k čerpaniu rozpočtu v roku 2017 a návrh nového rozpočtu na rok 2018
 účasť na zasadnutí finančnej komisie pri BBSK
 pracovné stretnutie s vedením súkromnej Strednej umeleckej školy Hodruša – Hámre,
z dôvodu prípravy VZN pre nový školský rok
 účasť na zasadnutí Rady školy pri Materskej škole na Ul. Andreja Sládkoviča ZC
 pracovné rokovanie Predstavenstva OO CR GRON
 pracovné stretnutie so zástupcom firmy, ktorá vypracováva projekty s možnosťou čerpania
finančných prostriedkov EÚ
 účasť na kultúrno-spoločenskom posedení pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ , ktoré
organizovalo Denné centrum pre seniorov Žarnov
 účasť na posedení pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, ktoré organizovala ZO JDS
Žarnovická Huta
 pracovné stretnutie s predstaviteľmi Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti BB a.s.
z dôvodu prerokovania otázky fakturácie vôd z povrchových odtokov verejných priestranstiev
 účasť na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK
 pracovné stretnutie so zástupcami projekčnej a realizačnej firmy z dôvodu stavebného konania
týkajúceho výstavby bytového domu
 účasť na konferencii „Hrad Revište a jeho budúcnosť“, ktorá sa konala v obradnej sieni
Dolného kaštieľa
 účasť na prezentácii knihy a odhalenia pamätnej tabule prof. S. Kriška – významného
predstaviteľa rozvoja lesníctva v celom regióne Žarnovice, ktorú organizovali Lesy SR, OZ
Žarnovica
 účasť na stretnutí s bývalými zamestnancami samosprávy, pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, ktoré organizovala ZO OZ SLOVES pri MsÚ Žarnovica
 účasť na podujatí „Seniori v pohybe“ pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré
organizovala ZO JDS Ostrý Grúň a obec Ostrý Grúň
 účasť na festivale hudobného folklóru spevákov ľudových piesní, pod názvom „Spievam,
spievaš, spievame“, ktoré sa konalo v KD Voznica a ktorého organizátorom bolo POS ZH
a obec Voznica
 uvítanie novonarodených detí nášho mesta v obradnej sieni
 prijatie jubilantov v obradnej sieni, ktorí sa v roku 2017 dožívajú okrúhleho životného jubilea
 návšteva n.o. Samaritánka pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 účasť na „Matičnom večeri“ , ktorý sa konal v KD a ktorý organizoval MO Matice slovenskej
Žarnovica
 účasť na pracovnom stretnutí, ktoré organizoval Okresný úrad Žarnovica

 pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti zaoberajúcou sa poskytovaním poisťovania
majetku verejných inštitúcií
 rokovanie so zástupcom spoločnosti Národná energetická o ďalšej budúcnosti a zámeroch
firmy Žarnovická energetická
 pracovné stretnutie s firmami zaoberajúcimi sa novými technológiami pre optimalizovanie
nákladov spojených na verejné osvetlenie
 pracovné stretnutie s personálnym riaditeľom firmy Neuman, z dôvodu spolupráce s mestom
pri organizovaní spoločenských podujatí (napr. Mikuláš)
 následné pracovné rokovanie k návrhu rozpočtu na rok 2018
 pracovné stretnutie s konateľom firmy, ktorá pripravuje výstavbu nového nájomného
bytového domu
 účasť na rokovaní komisie výstavby, investícií a ŽP pri MsZ
 účasť na rokovaní finančnej komisie pri MsZ
 rokovanie na Ministerstve výstavby , dopravy a regionálneho rozvoja SR s riaditeľkou
oddelenia ekonomiky bytovej politiky, v súvislosti s pripravovanými hodnotiacimi kritériami
pre podporu projektov výstavby nájomných bytov
 účasť na podujatí „Spieva dolina“, ktoré organizovala ZO JDS Hrabičov a obec Hrabičov

