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                     Aktivity primátora mesta 

      (AUGUST, SEPTEMBER 2019) 

  

 
 AUGUST 2019 

 Účasť na mimoriadnom zasadnutí MsZ 

 Pracovné stretnutie Husitská veža  

 Kontrolný deň Materská škola  

 Účasť na mestských oslavách pri príležitosti udelenia Jarmočného privilégia 

 Účasť na tenisovom turnaji Oskoruša Cup pri príležitosti XX. Výročia 

 Účasť a odovzdávanie cien na Staroturianskom triatlone na Dubníku 

 Účasť na kontrolnom dni Materskej školy za účasti poslancov 

 Stretnutie s pani M. Monošovou v súvislosti s pripravovaným vydaním novej knihy 

 Pracovné stretnutie so zástupkyňou spoločnosti Telecom v súvislosti s rozširovaním 

a skvalitnením optickej siete v meste 

 Účasť na pietnej spomienke v Hlavine pri príležitosti 75. výročia SNP 

 Účasť a príhovor na pietnej spomienke v Nárcí pri príležitosti 75. výročia SNP 

 Účasť na oblastných oslavách na vrchu Roh pri príležitosti 75. výročia SNP 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Renomia 

 Účasť na kontrolnom dni v Materskej škole 

 Pracovné stretnutie s členmi Staroturianskeho okrášľovacieho spolku 

 Pracovné stretnutie s primátorkou mesta Prievidza a poslankyňou NR SR a TSK pani K. 

Macháčkovou 

 Návšteva Základnej školy pred začiatkom školského roka 

 Návšteva ZOŠ pred začiatkom školského roka 

 Monitorovanie stavu chodníkov v meste 

 Pracovné stretnutie s doc. Coplákom v súvislosti s aktualizáciou územného plánu mesta 

 

SEPTEMBER 2019 

(dovolenka od 2. septembra do 18.septembra) 

 Účasť na zasadnutí MsZ 

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou Domu kultúry 

 Účasť a odovzdávanie cien Beh Dubníkom 

 Kontrolná návšteva pri rekonštrukcii Materskej školy 

 Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície 
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 Účasť na rodičovskom združení v Materskej škole – príhovor rodičom s informáciami 

o ďalšom vývoji rekonštrukcie budovy Materskej školy 

 Pracovné stretnutie s externým managementom a oddelením výstavby v súvislosti 

s prestavbou bývalej priemyslovky 

 Pracovné stretnutie s riaditeľkou Technických služieb Stará Turá 

 Pracovné rokovanie s riaditeľom spoločnosti Honeywell (Elster) 

 Pracovné stretnutie zamerané na prípravu rozpočtu pre rok 2020 

 Účasť na rokovaní Rady Združenia miest a obcí stredného Považia v Trenčíne 

 Účasť na stretnutí v tábore Podvišňové s rodičmi a deťmi s poruchmi autistického spektra 

 Účasť na pracovnom stretnutí s opatrovateľkami – terénna sociálna starostlivosť 


