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Aktivity primátora mesta 

                    (január 2020) 

  

 

 Stretnutie so zástupcami Priemyselno-technologickeého parku Chirana  

 Pracovné stretnutie s terénnymi opatrovateľkami sociálnych služieb 

 Účasť na konferencii Únie miest Slovenska v Podbanskom 

 Účasť na Mestskom plese v partnerskom meste Kunovice (pozvanie predstaviteľov mesta 

Kunovice) 

 Účasť na podujatí Javorina, Javorina... pri príležitosti 27. výročia vzniku SR a 23. ročníka 

oceňovania podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom 

 Stretnutie s organizátorom podujatia Beh Dubníkom J. Kýškom 

 Účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (prijímanie uznesenia potrebného 

k podaniu žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby 

v súvislosti s výstavbou nájomných bytov v zóne Za gátom – budova Technotur) 

 Pracovné stretnutie s investorom výstavby bytového domu na Kujanovci 

 Pracovné stretnutie so zástupcom miestnej organizácie Slovenského zväzu rybárov, 

náčelníkom mestskej polície a zástupcom policajného zboru obvodného oddelenia 

 Stretnutie s evanjelickým farárom pánom Činčurákom 

 Stretnutie s kazateľom Cirkvi bratskej pánom Jurčom 

 Pracovné stretnutie s konateľom Mestského športového areálu 

 Pracovné stretnutie s dizajnérkou v súvislosti s prestavbou malej zasadačky na mestskom 

úrade 

 Pracovné stretnutie s manažérom miestnej akčnej skupiny (MAS) 

 Pracovné stretnutie s predsedníčkou Rady školy pri ZUŠ v Starej Turej a zástupcom rodičov 

žiakov v súvislosti s aktuálnou situáciou v ZUŠ 

 Pracovné stretnutie ohľadne aktualizácie územného plánu 

 Účasť na pracovnom stretnutí primátorov miest Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

Mestskom úrade v Trenčíne 

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou Domu kultúry v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou a zamestnancami Technických služieb v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Lesotur 

 Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Aquatur 

 Stretnutie s rímsko-katolíckym farárom pánom Vachanom 

 Pracovné stretnutie s konateľkou spoločnosti Technotur 

 Účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (prijímanie uznesenia potrebného 

k podaniu žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby 

v súvislosti s výstavbou nájomných bytov v zóne Za gátom – budova internátu bývalej 

priemyslovky a budova Domu špecialistov) 
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 Účasť na slávnostnom otvorení Materskej školy na Hurbanovej ulici v Starej Turej po jej 

rekonštrukcii 

 Účasť na slávnostnom programe organizovaného Ministerstvom obrany SR v Banskej Bystrici 

pri príležitosti 75. výročia SNP 

 Účasť na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov v rímsko-katolíckom kostole 

 Účasť na spoločenskom stretnutí v priestoroch rímsko-katolíckej fary za účasti predstaviteľov 

cirkví v Starej Turej pána Vachana, Jurča a Činčuráka 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom 

 Účasť na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Lesotur 

 Účasť na sneme Únie miest Slovenska v Bratislave 

 Účasť na úvodnom zasadnutí členov Rady starších, neformálneho poradného orgánu 

primátora 

 Pracovné stretnutie so zástupcom investora areálu Sanus na Dubníku 

 Stretnutie s občanmi mesta v kaviarni Domu kultúry v Starej Turej v súvislosti s ročným 

odpočtom aktivít 

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou a zamestnankyňami Domu kultúry 

 Pracovné stretnutia s poslancami mestského zastupiteľstva 

 Stretnutia s občanmi mesta  

 

 

 

Súčasťou pracovného programu primátora mesta je okrem zmienených aktivít aj bežná 

agenda, účasť na pracovných poradách v rámci mestského úradu ako aj individuálne stretnutia 

so zamestnancami mestského úradu v súvislosti s riešením pracovných úloh. 


