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 Stretnutia s riaditeľmi a pedagógmi škôl v pôsobnosti mesta pri príležitosti začatia nového 

školského roka 2019/2020 

 Pracovné stretnutie ohľadne rekonštrukcie chodníkov a ciest 

 Pracovné stretnutie ohľadne prípravy územného rozhodnutia pre verejný vodovod do miestnej 

časti Topolecká 

 Pracovné stretnutie na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou na 

čerpanie eurofondov v období 2021-2027 

 Účasť na pietnej spomienke v Hlavine a v Nárcí 

 Účasť na pietnom akte na vrchu Roh pri príležitosti výročia SNP 

 Pracovné stretnutie a účasť na odovzdávaní budovy internátu zhotoviteľovi (výstavba 

nájomných bytov) 

 Účasť na zasadnutí komisie pre výstavbu 

 Pracovné stretnutie ohľadne postupu prác pre výstavbu rodinných domov v časti Nové Hnilíky 

 Účasť na rokovaní finančnej komisie 

 Stretnutie s organizátormi Beh Dubníkom 

 Účasť na rokovaní Rady ZMOSP v Trenčíne 

 Rokovanie s investorom hotela Sanus 

 Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície 

 Rokovanie s konateľom spoločnosti TV Senica ohľadne televíznych prenosov zo zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 

 Pracovné stretnutie s riešiteľom aktualizácie nového územného plánu 

 Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Aquatur ohľadne realizácie verejného 

vodovodu do miestnej časti Trávniky 

 Účasť na pracovnom stretnutí s poslancami MsZ v súvislosti s predstavovaním kandidátov na 

pozíciu hlavného kontrolóra 

 Pracovné stretnutie ohľadne aktualizácie Zásad hospodárenia s majetkom mesta  

 Pracovné stretnutie s vedúcimi oddelení ohľadne príprav rozpočtu mesta na rok 2021 

 Účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 Účasť na rokovaní Rady ZMOSP v Trenčíne 

 Pracovné stretnutie so zainteresovanými stranami v súvislosti s vytvorením koncepcie 

rekreačnej oblasti Dubník 

 Pracovné stretnutie so starostom obce Lubina ohľadne príprav cyklochodníka a koordinácie 

riešenia odpadového hospodárstva 

 Pracovné stretnutie s potenciálnym investorom v Starej Turej 
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 Účasť na stretnutí zamestnancov MsÚ v súvislosti s ukončením pôsobenia hlavnej kontrolórky 

vo svojej funkcii 

 Individuálne stretnutia s občanmi 

 Individuálne stretnutia s poslancami MsZ 

 

 

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. 


