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• Pracovné stretnutie so súkromným investorom (autoumyváreň) 

• Pracovné stretnutie s členmi Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región 

• Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Chirana T-Injecta 

• Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti JUSTUR, s.r.o. 

• Pracovné stretnutie s organizátormi podujatia Tanec slnka 

• Účasť na rokovaní krízového štábu Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom 

• Účasť na spoločenskom podujatí spoločnosti JUSTUR, s.r.o. pri príležitosti 30. výročia založenia 

spoločnosti 

• Pracovné stretnutie s vedením ZUŠ 

• Pracovné stretnutie s autorským dohľadom výstavby nového MsÚ 

• Pracovné stretnutie so zástupcami majiteľa hotela Lipa 

• Účasť na slávnostnom oceňovaní osobností mesta Stará Turá v Mestskom múzeu 

• Účasť na odovzdávaní zrevitalizovaného priestoru na Hurbanovej ulici za účasti zástupcov 

spoločnosti COOP Jednota (poskytovateľ grantu) 

• Stretnutie s pracovníčkami ZPOZ p. Michalcovou a p. Adamusovou – poďakovanie za 

dlhoročnú vzornú činnosť 

• Pracovné stretnutie ohľadne prípravy územného rozhodnutia pre výstavbu vodovodu Stará 

Turá – Topolecká 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Technotur, s.r.o. 

• Pracovné stretnutie s riaditeľkou Materskej školy 

• Účasť na kontrolnom dni výstavby nového mestského úradu 

• Účasť na Podjavorinských folklórnych slávnostiach v amfiteátri na vrchu Roh 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Aquatur, a.s. 

• Účasť na stretnutí s pracovníkmi a klientami Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti 

• Účasť na rokovaní Únie miest Slovenska v súvislosti s avizovaným ohlásením krátenia 

podielových daní samosprávam 

• Pracovné stretnutie ohľadne zmeny využívania eu-fondov 

• Účasť na stretnutí Otvorená náruč v Podkylave 

• Rozhovor pre periodikum Bloomberg 

• Pracovné stretnutie s projektantami v súvislosti s riešením statickej dopravy na ulici GMRŠ 

• Individuálne stretnutia s poslancami MsÚ 

• Individuálne stretnutia s občanmi mesta 
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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. 


