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Aktivity primátora mesta 

                    (október 2019) 

  

 

 Pracovné stretnutie ohľadne rekonštrukčných prác na budove bývalej hotelovej školy 

 Pracovné stretnutie s externým manažmentom prestavby zóny Za gátom 

 Pracovné stretnutie so zástupcami poisťovacej spoločnosti za účelom poistenia majetku 

mesta 

 Účasť na kontrolnom dni búracích prác skeletu budovy priemyslovky na ul. Gen. Štefánika 

 Návšteva partnerského mesta Kunovice 

 Pracovné stretnutie  s predsedníčkou Komisie pre sociálne veci a bývanie pri MsZ v Starej 

Turej 

 Pracovné stretnutie so zástupcami televízie Sen (prenosy zo Starej Turej) 

 Kontrolný deň v budove Materskej školy na Hurbanovej ulici 

 Účasť na zasadnutí Sociálnej komisie pri MsZ 

 Pracovné stretnutie ohľadne prípravy rozpočtu mesta na rok 2020 

 Stretnutie s externým manažérom prestavby zóny Za gátom 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom Strednej odbornej školy v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie s nezávislou audítorkou (závery z finančného auditu mesta) 

 Stretnutie s riaditeľom regionálnej pobočky Slovenskej priemyselnej komory (diskusia 

o organizovaní „Komorového dňa“ v Starej Turej za účasti mesta a miestnych podnikateľov) 

 Návšteva klientov a zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Starej Turej 

 Účasť na slávnostnej recepcii pri príležitosti 101. výročia založenia Československej republiky, 

ktorú organizoval veľvyslanec Českej republiky s manželkou v historickej budove Slovenskej 

národnej rady v Bratislave 

 Účasť na zasadnutí Finančnej komisie pri MsZ 

 Účasť na Kopaničiarskom jarmoku v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Justur 

 Pracovné stretnutie s potencionálnym investorom (výstavba obchodu s potravinami) 

 Účasť na zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska v Bratislave (spojená s odovzdaním dekrétu 

o členstve Starej Turej v Únii) 

 Účasť na konferencii Národná platforma dohovoru primátorov v Bratislave 

 Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Technotur 

 Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti UNISTAV (rekonštrukcia Materskej školy) 

 Pracovné stretnutie s predsedníčkou Rady školy pri Základnej umeleckej školy 

 Stretnutie a diskusia o možnosti vybudovať v Starej Turej arborétum s edukačným 

charakterom 

 Účasť a príhovor na ekumenickej slávnosti v Dome smútku pri príležitosti Dňa zosnulých 

 Účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 


