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 Účasť na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru v Topoleckej 

 Pracovná návšteva na OÚ v Novom Meste nad Váhom v súvislosti s rekonštrukciou Domu 

štátnej správy v Starej Turej 

 Účasť na zasadnutí komisie pre výstavbu a životné prostredie 

 Stretnutie s iniciátormi vybudovania skateboardového ihriska 

 Návšteva pána Jána Potfaja pri príležitosti životného jubilea 

 Pracovná návšteva školy umeleckého priemyslu v Trenčíne 

 Účasť na zasadnutí športovej komisie 

 Účasť na zasadnutí finančnej komisie  

 Pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta 

 Monitorovacia návšteva budovy bývalej hotelovej školy v súvislosti s jej rekonštrukciou 

a prípravou na priestory mestských organizácií 

 Účasť na celebrovaní životného jubilea farára a čestného občana mesta pána Milana Kubíka 

v evanjelickom kostole 

 Účasť na spoločnom obede s emeritným pánom farárom Milanom Kubíkom s manželkou, 

súčasnými farármi manželmi Činčurákovými a pánom Ilušákom z ECAV 

 Pracovné stretnutie s podnikateľskými subjektami v areáli Chirana 

 Pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu – expozitúra Trenčín 

v súvislosti s plánovanou kontrolnou činnosťou na MsÚ Stará Turá 

 Účasť na pracovnom stretnutí Rady ZMOSP v Trenčianskych Stankovciach v súvislosti 

s plánovaným čerpaním eurofondov v nastávajúcom období rokov 2021-2027 

 Účasť na výročnej schôdzi klubu dôchodcov 

 Stretnutie s richtárom staroturianskych rodákov RNDr. P. Sadloňom 

 Pracovné stretnutie ohľadne možnosti vybudovať arborétum v priestoroch za budovou 

internátu bývalej priemyslovej školy 

 Pracovné stretnutie v súvislosti s finalizáciou prác pre začatie územného konania pre 

individuálnu bytovú výstavbu v zóne Nové Hnilíky 

 Pracovné stretnutie s vedúcimi oddelení MsÚ pri príprave zásobníkov projektov pre potreby 

čerpania eurofondov v nasledujúcom rozpočtovom období 2021-2027 

 Účasť na XIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

 Účasť na pracovnom stretnutí prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na 

Javorine (primátori miest a starostovia obcí z podjavorinského kraja) 

 Individuálne stretnutia s poslancami 
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V dňoch 24.-28. februára čerpaná dovolenka 

 

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. 


