Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever
24.09.2019 - 09.12.2019
Okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu,
som sa venoval:
od 24.09.2019






Uskutočnilo sa stretnutie s pani poslankyňou Sadovskou ohľadom Akcie Od
Kataríny po Advent (25.09.2019)
Zúčastnil som sa Rady starostov (26.09.2019)
Kontrola z inšpekcie práce s pánom Šoltésom (30.09.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov ohľadom Akcie (30.09.2019)
Zúčastnil som sa stretnutia – Mlynský náhon v Tabačke (30.09.2019)

Október 2019

























Zúčastnil som sa zasadnutia Kultúrnej komisie KSK (01.10.2019)
Uskutočnil sa pracovný obed s pánom Baranom (01.10.2019)
Zúčastnil som sa akcie priateľský petanque medzi seniormi Severu a klientmi
DSS( Domko) v Domku (02.10.2019)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (03.10.2019)
Uskutočnila sa kontrola infožiadostí – Prokuratúra (14.10.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov ohľadom Akcie (14.10.2019)
Zúčastnil som sa akcie úcta k starším Severu v DSS (Domko) (15.10.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Herrgottom (MMK) (16.10.2019)
Absolvoval som stretnutie s pani námestníčkou primátora na MMK (16.10.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom platobného terminálu pre KPK (17.10.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s Otcom Ondrejom(17.10.2019)
Zúčastnil som sa Majetkovej komisie MMK (17.10.2019)
Zúčastnil som sa akcie Deň zdravia v KSC (18.10.2019)
Zúčastnil som sa akcie Šachový turnaj v KSC (18.10.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pani Popríkovou (SMZ) (21.10.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie poslancov ohľadom Akcie (21.10.2019)
Zúčastnil som sa rokovania Miestnej rady (21.10.2019)
Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (22.10.2019)
Zúčastnil som sa slávnostnej recepcie MR organizovanej Generálnym konzulom
Maďarskej republiky (22.10.2019)
Stretnutie s pánom Havajom – obyvateľ z Němcovej (23.10.2019)
Stretnutie s pánom Džubinským – obyvateľ z Urbánkovej (23.10.2019)
Uskutočnilo sa neformálne stretnutie Rady starostov (29.10.2019)
Stretnutie s občanmi na Tolstého – kontajnery (29.10.2019)
Zúčastnil som sa školenia k základnej finančnej kontrole (30.10.2019)

November 2019



































Stretnutie s pánom Szöllössy – obyvateľ z Komenského ulice (04.11.2019)
Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (05.11.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s pánom Knišom – Anička (Kings Trade)
(05.11.2019)
Pracovné stretnutie s pánom Ruščákom – Adsupra – mobilná aplikácia
(05.11.2019)
Zúčastnil som sa mestského zastupiteľstva (06.11.2019)
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcami VS Múzea ohľadom kalendára
(07.11.2019)
Stretnutie s Košice Online – rozhovor pani Halušková (07.11.2019)
Pracovné stretnutie s VSD – ZOS a ulica Na Stráni (08.11.2019)
Stretnutie ohľadom zimnej údržby – Kosit (08.11.2019)
Pracovné stretnutie s poslancami ohľadom Akcie (11.11.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s advokátom pána Gibódu (12.11.2019)
Absolvoval som stretnutie s pánom primátorom (12.11.2019)
Stretnutie s pánom Zajacom, námestník Lesy Košice – Krupinská ulica
(13.11.2019)
Uskutočnilo sa školenie o používaní defibrilátora na miestnom úrade.
(13.11.2019)
Stretnutie s TV Košice / Rádio Košice na tému diviaky v MČ (13.11.2019)
Absolvoval som stretnutie s pánom Baranom a pánom poslancom Rogovským
(13.11.2019)
Zúčastnil som sa akcie Trojboj seniorov v KSC (14.11.2019)
Zúčastnil som sa Komisie kultúry MČ (14.11.2019)
Stretnutie ohľadne zimnej údržby na MMK (15.11.2019)
Stretnutie s pánom poslancom Puškárom ohľadne Akcie (15.11.2019)
Zúčastnil som sa akcie Privítanie novorodencov (18.11.2019)
Stretnutie s poslancami ohľadom Akcie (18.11.2019)
Stretnutie starostov s primátorom (18.11.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom kalendára so zástupcami spoločnosti JES
(19.11.2019)
Zúčastnil som sa komisie KSK – výjazdové stretnutie v Michalovciach
(19.11.2019)
Stretnutie s pánom Bernátom – Štátne divadlo (20.11.2019)
Stretnutie s pánom Petraškom K13 (20.11.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie s pani Takáčovou z MMK (20.11.2019)
Uskutočnila sa obhliadka výmenník Obrancov mieru za účasti námestníka pána
Gibódu (20.11.2019)
Zúčastnil som sa akcie Jubilanti v KSC (20.11.2019)
Stretnutie s pánom Lemesányim - VSL Tlačiarne (20.11.2019)
Stretnutie na trhovisku Mier ohľadom Akcie (21.11.2019)
Zúčastnil som sa vernisáže - výtvarnej výstavy v KSC (21.11.2019)
Zúčastnil som sa akcie Jednoty dôchodcov – Katarínska zábava v Spoločenskom
pavilóne (21.11.2019)














Stretnutie BPMK – obhliadka Amfiteáter (22.11.2019)
Stretnutie s pánom námestníkom Gibódom – Kisdyho (23.10.2019)
Stretnutie s občianskou iniciatívou Poď na Dvor (23.11.2019)
Aktívne som sa podieľal a zabezpečoval celý týždeň akciu Od Kataríny po Advent
– varenie guláša so seniormi + stretnutia s obyvateľmi MČ (24.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(25.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(26.11.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie v ZOS so zamestnancami (27.11.2019)
Uskutočnilo sa stretnutie ohľadom kalendára so zástupcami spoločnosti JES
(27.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(27.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(28.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(29.11.2019)
Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent + stretnutia s obyvateľmi MČ
(30.11.2019)

December 2019
 Zabezpečoval som akciu Od Kataríny po Advent – varenie kapustnice + stretnutia
s obyvateľmi MČ (01.12.2019)
 Zúčastnil som sa akcie Jednoty dôchodcov – Bowling (02.12.2019)
 Zúčastnil som sa rokovania Rady starostov (03.12.2019)
 Zúčastnil som sa Komisie sociálnej v KSC (03.12.2019)
 Stretnutie s občanom – p. Hajdu – obyvateľ ulice Na Kalvárii (04.12.2019)
 Zúčastnil som sa a viedol som Komisiu kultúry MMK (04.12.2019)
 Zúčastnil som sa akcie stolnotenisového zápasu medzi klientmi DSS (Domka)
a Knižnicou pre mládež mesta Košice (05.12.2019)
 Stretnutie s Prokurátorom - infožiadosti (05.12.2019)
 Absolvoval som brigádu – Račí potok (06.12.2019)
 Stretnutie s pánom Oršolom – zimná údržba (06.12.2019)
 Zúčastnil som sa Komisie rozvoja MČ (09.12.2019)

Absolvoval som stretnutia:




neformálne stretnutia s občanmi mestskej časti
s primátorom p. Polačekom, námestníkmi primátora a pracovníkmi MMK
s riaditeľmi a vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice

Čerpanie dovolenky: 9 dní

