Čo priniesol mesiac apríl 2018
✓ účasť na III. ročníku súťaže Žarnovické pódium, ktoré organizovala Základná umelecká škola
v spolupráci s mestom Žarnovica
✓ účasť na 8. ročníku športovo charitatívnej akcie „24 hodinový stolnotenisový maratón“, kde
počas maratónu bola dobrovoľná finančná zbierka pre 4 ročné dievčatko TEA MAI NGUYEN
VAN, ktorá od narodenia žije s Downovým syndrónom
✓ pracovné rokovanie s poradenskou firmou pre výber optimálneho modelu postupnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia
✓ pracovné rokovanie s projektantami o možnostiach postupnej realizácie obnovy Horného
kaštieľa
✓ účasť na rokovaní cieľovej skupiny“, „Ľudia so spoločenskými problémami“, ktorá sa podieľa
na tvorbe nového „Komunitného plánu sociálnych služieb pre Mesto Žarnovica na roky 2018
– 2022

✓ pracovné rokovanie s majiteľom Zooparku v Revištskom Podzámčí ohľadne
prerokovania jeho podnikateľských zámerov
✓ pracovné rokovanie so zástupcom Slovenskej sporiteľni ohľadne možností čerpania
z Európskej investičnej banky výhodné finančné zdroje pre potreby mesta
✓ pracovné rokovanie zámeru vypracovania projektu prestavby, dostavby zdravotného strediska
v súlade s koncepciou centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s vyhlásením
výzvy na možnosť čerpania finančných prostriedkov pre takýto účel zo štrukturálnych fondov
EÚ
✓ opätovné pracovné rokovanie so zástupcami firmy, ktorá sa zaoberá rekonštrukciami
verejného osvetlenia miest a obcí

✓ účasť na rokovaní komisie financií a správy majetku pri Zastupiteľstve BBSK
✓ účasť na rokovaní cieľových skupín, („Rodina, deti, mládež“, „Zdravotne znevýhodnení
občania“, „Seniori“), ktoré sa podieľajú na tvorbe nového „Komunitného plánu sociálnych
služieb pre Mesto Žarnovica“

✓ zasadnutie mestskej rady
✓ pracovné rokovanie o možnosti zrekultivovania priľahlých plôch popri mestskej
komunikácie na Ul. A. Sládkoviča, na úrovni Materskej školy a Základnej školy A.
Kmeťa
✓ pracovné rokovanie so zástupcami firmy, ktorá má zámer zrevitalizovať priestor
bývalej Pozany s využitím na občiansku vybavenosť
✓ rokovanie mestského zastupiteľstva
✓ prerokovanie predmetu zámeru na možnú rekonštrukciu zdravotného strediska
✓ rokovanie komisie financií a správy majetku pri Zastupiteľstve BBSK
✓ účasť na 13. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaži „Talent, umenie, kumšt“, ktoré
organizovala Súkromná stredná umelecká škola Hodruša – Hámre
✓ účasť na Okresnom sneme Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku
v ZC, ktorý sa konal v Obradnej sieni MsÚ
✓ účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK
✓ pracovné rokovanie s riaditeľom SOŠ Žarnovica o potrebe postupnej rekonštrukcii
bazénového telesa a možnej spolupráci zo strany mesta
✓ účasť na stavaní mája v meste a v prímestských častiach mesta Žarnovica

