Čo priniesol mesiac máj 2018
✓ pracovné rokovanie so zástupcami poradenskej firmy pre technické riešenie
rekonštrukcie časti verejného osvetlenia
✓ pracovné stretnutie za účelom predstavenia navrhnutých cieľov a opatrení pre rozvoj
sociálnych služieb v našom meste na roky 2018 - 2023
✓ pracovné rokovanie k plánovaným opravám a rekonštrukciám ciest
✓ účasť na pietnom spomienkovom zhromaždení pri príležitosti 73. výročia Dňa
víťazstva nad fašizmom a položenie vencov k pamätníku na Námestí SNP
✓ účasť na spoločnom rokovaní komisie financií a správy majetku a komisie výstavby,
investícií a životného prostredia
✓ rokovanie so zástupcom firmy, ktorá sa zaoberá likvidáciou poistných udalostí
✓ pracovné rokovanie k projektu „ Rozšírenie a modernizácia kamerového systému
v meste Žarnovica“ návrh konečného riešenie
✓ zasadnutie mestskej rady rozšírené o účasť ostatných poslancov MsZ
✓ pracovné rokovanie s ďalšou firmou zaoberajúcou sa dodávkou komponentov pre
rekonštrukciu sústav verejného osvetlenia
✓ účasť na kultúrno – spoločenskom posedení pri príležitosti Dňa matiek, ktoré
organizovalo Denné centrum pre seniorov Žarnov
✓ zasadnutie mestského zastupiteľstva
✓ účasť na zasadnutí „Výboru pre otázky zamestnanosti“ na Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici
✓ účasť na zasadnutí Predstavenstva OO Cestovného ruchu GRON
✓ pracovné rokovanie so zástupcami firmy Remeslo k harmonogramu výstavby
bytových domov a možnosť využitia nebytových priestorov v bytovom dome
v Žarnovickej Hute
✓ pracovné stretnutie s predsedom kolkárskeho oddielu k prerokovaniu ďalšej
perspektívy dokončenia jednotlivých stavebných objektov pri rekonštrukcii kolkárne
✓ pracovné stretnutie k finálnemu projektovému riešeniu výstavby chodníku na ulici
Partizánskej na základe hydrogeologických prieskumov
✓ účasť na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
23. a 24. mája 2018 v Bratislave
✓ účasť na okresnej olympiáde seniorov, ktorú organizovala OO JDS v Žarnovici, ZO
JDS v Hrabičove a Obecný úrad v Hrabičove
✓ účasť na spoločenskom podujatí pri príležitosti Dňa matiek a 15. výročia vzniku JDS
Žarnovická Huta
✓ pracovné rokovania s lekármi – špecialistami, z dôvodu prípravy projektu na centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti
✓ zasadnutie Rady školy pri Materskej škole na ulici A. Sládkoviča

