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Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Aquatur
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Základnej umeleckej školy
Privítanie členov Detského parlamentu v Starej Turej na Mestskom úrade pri príležitosti
zasadnutia a rokovania jeho členov v priestoroch Mestského úradu
Účasť na oslavách výročia úmrtia M. R. Štefánika
Účasť na rokovaní Rady RZMOSu
Pracovná cesta v Bratislave s rokovaním o urýchlení začatia rekonštrukcie budovy Materskej
školy na Hurbanovej ulici
Účasť na rokovaní Komisie pre výstavbu
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Základnej školy v Starej Turej
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Technických služieb v Starej Turej
Účasť na pracovnom rokovaní členov Priemyselno-technologického parku (združenie
podnikateľských subjektov v areáli bývalej Chirany a mesta)
Účasť a príhovor na kultúrno-spoločenskom podujatí pri príležitosti Dňa matiek v Dome
kultúry
Pracovné stretnutie s riaditeľkou technických služieb, pracovníkmi oddelenia výstavby a p.
Moňokom ohľadne riešení pri problémoch v odpadovom hospodárstve
Pracovné stretnutia s poslancami MsZ v Starej Turej
Účasť na Valnom zhromaždení Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti (mesto ako akcionár)
v Trenčíne
Pracovné stretnutie v súvislosti s riešením plánovaného budovania nových lávok nad
potokom v meste
Prijatie členov organizačného výboru Tanec slnka
Pracovné stretnutie ohľadne prípravných prác na rekonštrukciu bývalej priemyslovky
Rokovanie so zamestnancami ZUŠ v súvislosti s aktuálnou situáciou v škole
Stretnutie s audítormi poisťovacích zmlúv, ktoré má mesto a jeho organizačné zložky
uzavreté s komerčnými poisťovňami
Účasť na celoslovenskom sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave
Pracovné stretnutie ohľadne pokračovania rekonštrukcie topoľovej aleje na Dubník
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Materskej školy v Starej Turej
Rokovanie s doc. Ing. Borovským - aktuálna situácia na poliklinike v súvislosti s röntgenom,
počtom lekárov, situáciou v meste
Účasť na stretnutí detí so zdravotným znevýhodnením v Podkylave
Pracovné rokovanie v súvislosti s výberom dodávateľa pohonných látok pre mesto a jeho
organizačné zložky
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Monitorovacia návšteva priestorov Materskej školy spoločne s oddelením výstavby
a realizátora rekonštrukčných prác – informácia o prácach naviac
Účasť na pracovnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom v Trenčíne
Pracovné stretnutie s námestníčkou riaditeľa NsP Myjava ohľadne personálneho riešenia
röntgenologického pracoviska v Starej Turej
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Domu kultúry
Inaugurácia richtára staroturanských rodákov žijúcich v Bratislave (RNDr. P. Sadloň)
a stretnutie s členmi tohto združenia v Mestskom múzeu v Dome kultúry
Účasť na rokovaní Podjavorinského prípravného výboru (príprava osláv Stretnutie Čechov
a Slovákov na Javorine) v Strání
Stretnutie s jednotlivými občanmi Starej Turej na Mestskom úrade

