Čo priniesol mesiac marec 2018
✓ účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK
✓ účasť na Valnom zhromaždení OOCR GRON
✓ pracovné rokovanie pre odsúhlasenie celkového rozsahu opráv a údržby ciest v meste
Žarnovica v roku 2018
✓ pracovné rokovanie so zástupkyňou n.o., ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu v našom
meste, dohodnutie spolupráce na ďalšie obdobie
✓ pracovné rokovanie so zástupcami BIKE RACING Slovakia Žarnovica, za účelom spolupráce
vo všetkých ich aktivitách naplánovaných na rok 2018 a spoločné odsúhlasenie podania
projektov pre ich činnosť (Nadácia COOP Jednota Slovensko)
✓ návšteva školských a predškolských zariadení z dôvodu blahoželania ženám pri príležitosti
✓ „Medzinárodného dňa žien“
✓ účasť na výročnej členskej schôdzi ZO JDS Žarnovická Huta, ktorá bola spojená s oslavou
MDŽ
✓ účasť na výročnej členskej schôdzi ZO JDS Žarnovica
✓ účasť na výročnej členskej schôdzi Miestneho spolku Slovenského červeného kríža
v Žarnovici
✓ účasť na pracovnom stretnutí v rámci BBSK všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
rekonštrukciou kultúrnych pamiatok
✓ účasť na posedení s cieľom spolupráce v regionálnom cestovnom ruchu, ktoré organizovali
zástupcovia Zveroparku Revištské Podzámčie a ktoré sa konalo v Múzeu vo Sv. Antone
✓ výročná členská schôdza ZO SLOVES pri MsÚ v Žarnovici
✓ účasť na výročnej členskej schôdzi spojenej s oslavou MDŽ, ktorú organizovalo Denné
centrum pre seniorov v Žarnovici
✓ pracovné stretnutie so zástupcami firiem zaoberajúcimi sa opravami ciest a pre odporučenie
najvhodnejších technológií opráv MK v Žarnovici
✓ účasť na komisii pre odporučenie dotácií z BBSK na projekty podané z okresu Žarnovica
✓ pracovné rokovanie so zástupcami vysúťaženej firmy, so zástupcami Banskobystrickej
regionálnej správy ciest, statikom, geológom ohľadom plánovanej realizácie stavby

„Chodník pre peších k firmám sídliacich na ulici Partizánskej v meste Žarnovica“,
k novým skutočnostiam na základe geologického prieskumu podložia
✓ pracovné rokovanie s firmou REMESLO stav, s.r.o. ZH, ohľadne ďalšieho postupu pri
odstraňovaní „skrytých pozáručných vád“ na bytových domoch na Ul. Fraňa Kráľa
✓ pracovné rokovanie v súvislosti s možnosťou čerpania zdrojov v prípade výzvy na
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
✓ účasť na zasadnutí komisie sociálnych vecí a bývania
✓ účasť na rokovaní cieľových skupín, („Rodina, deti, mládež“, „Zdravotne znevýhodnení
občania“, „Občania so spoločenskými problémami“, „Seniori“), ktoré sa podieľajú na tvorbe
nového „Komunitného plánu sociálnych služieb pre Mesto Žarnovica na roky 2018 – 2022
✓ účasť na rokovaní komisií financií pri zastupiteľstve BBSK
✓ rokovanie dozornej rady pri MsPS, s.r.o. Žarnovica
✓ rokovanie valného zhromaždenia pri MsPS, s.r.o. Žarnovica
✓ účasť na pietnom spomienkovom zhromaždení pri príležitosti 73. výročia oslobodenia nášho
mesta Rumunskou armádou.

