
Júl 2020 

 

1.7.2020 streda 

10:00 pracovné stretnutie s obyvateľom Trnávky 

10:30 pracovné stretnutie ohľadne kultúrnej akcie v Parku A. Hlinku 

15:30 pracovné stretnutie BSK 

 

2.7.2020 štvrtok 

10:00 pracovné stretnutie ohľadne pumptracku 

11:00 pracovné stretnutie ohľadne komunálnej techniky 

 

3.7.2020 piatok 

10:00 pracovné stretnutie s obyvateľom Ružovej doliny 

 

6.7.2020 pondelok 

15:00 pracovné stretnutie - situácia vo VPS 

 

7.7.2020 utorok 

10:00 pracovné stretnutie sociálny taxík 

13:00 pracovné stretnutie riaditeľ STARZ 

15:00 obhliadka parkovacích miest 

 

8.7.2020 streda 

13:00 zasadnutie bytovej komisie 

16:00 delegácia z MČ KVP Košice 

 

9.7.2020 štvrtok 

11:30 pracovné stretnutie so zamestnancami 

 

10.7.2020 piatok 

8:30 pracovné stretnutie ohľadne mestského mobiliáru 



10:00 pracovné stretnutie ohľadne historických dokumentov Bratislavy 

 

14.7.2020 utorok 

10:00 pracovné stretnutie na stavebnom úrade ohľadne výstavby parkovísk 

14:00 miestne zastupiteľstvo 

 

15.7.2020 streda 

14:00 pracovné stretnutie ohľadne mestského mobiliáru 

 

20.7.2020 pondelok 

9:00 pracovné stretnutie so zamestnancami VPS 

10:00 predstavenstvo Cultus 

13:35 pracovné stretnutie ohľadne komunálnej techniky 

 

21.7.2020 utorok 

9:00 pracovné stretnutie ohľadne likvidácie odpadov 

10:00 pracovné stretnutie osádzanie úľov na strechy knižníc 

10:30 pracovné stretnutie ohľadne stavieb pri diaľničnom obchvate 

15:30 pracovné stretnutie Štrkovecké jazero 

19:30 pracovné stretnutie zámer rekonštrukcie ihriska Svidnícka 

 

22.7.2020 streda 

8:00 pracovné stretnutie rekonštrukcia ihriska Martinčekova 

10:00 pracovné stretnutie s obyvateľom 

11:00 pracovné stretnutie s predstaviteľom divadla v Prievoze 

16:15 pracovné stretnutie BSK 

 

23.7.2020 štvrtok 

10:00 pracovné stretnutie koncepcia športu v Ružinove 

14:00 pracovné stretnutie ohľadne výstavby parkovacích miest 

 



24.7.2020 piatok 

12:00 pracovné stretnutie prevádzka na Trnávke 

 

27.7.2020 pondelok 

10:30 pracovné stretnutie ohľadne pozemkov na Ostredkoch 

14:00 pracovné stretnutie nových pravidiel vyhradeného parkovania 

 

28.7.2020 utorok 

9:00 zasadanie pracovnej skupiny na transformáciu VPS 

15:00 pracovné stretnutie ohľadne kultúrnych akcii v DK Ružinov 

 

29.7.2020 streda 

10:00 výjazdová dotačná komisia 

13:00 obhliadka výstavby obchvatu dialnice 

 

30.7.2020 štvrtok 

10:00 pracovné stretnutie s obyvateľom Štrkovca 

11:00 pracovné stretnutie HK Ružinov 

13:00 pracovné stretnutie ohľadne likvidácie odpadov  

14:00 obhliadka jazera Štrkovec a potenciálnej rekonštrukcie 

 

31.7.2020 piatok 

10:00 pracovné stretnutie Magistrát 

11:00 reportáž v TV Bratislava 

 


