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 Stretnutie so zástupcom hokejového klubu Nové Mesto nad Váhom 

 Pracovné stretnutie – akčný plán riešenia personálnej situácie na poliklinike v Starej Turej 

 Účasť na kontrolnom dni v Materskej škole na Hurbanovej ulici 

 Pracovné stretnutie s veliteľom Hasičského a záchranného zboru v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti TV SEN v súvislosti s ďalšou spoluprácou pri 

televíznych prenosoch a aktualít zo Starej Turej 

 Prijatie evanjelického farára s manželkou v súvislosti s ich nástupom na novú pozíciu v Starej 

Turej 

 Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície 

 Pracovné stretnutie s lekármi polikliniky v Starej Turej 

 Účasť na stretnutí so spoločnosťou prevádzkujúcou dochádzkový systém na MsÚ Stará Turá 

 Účasť na stretnutí so zástupcami spoločnosti Lesotur spojenej s obhliadkou lesov v súvislosti 

s aktuálnou situáciou v mestských lesoch 

 Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Západoslovenská distribučná v Trenčíne 

v súvislosti s pripojením rekonštruovaných objektov v areáli bývalej priemyslovky  

 Pracovné stretnutie s vedúcou Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) p. E. Štefíkovou a poslankyňou TSK A. Halinárovou – kooperácia 

pri riešení personálnej situácie na poliklinike  

 Účasť na spoločnom pracovnom stretnutí starostov a primátorov regiónu Nové Mesto nad 

Váhom 

 Účasť na protokolárnom prevzatí stavby Materskej školy na Hurbanovej ulici po dokončení jej 

rekonštrukcie 

 Pracovné stretnutie s vedením mesta na príprave definitívnej verzii rozpočtu mesta na rok 

2020 

 Účasť na preberaní nového hasičského vozidla pre DHZZ Topolecká spojenej s posedením 

a diskusiou s jej členmi 

 Účasť na dobrovoľnej brigáde pri čistení priestorov Materskej školy na Hurbanovej ulici 

 Účasť na zasadnutí Komisie pre výstavbu 

 Pracovné stretnutie s členmi Staroturianského okrášľovacieho spolku 

 Privítanie a slávnostný príhovor na stretnutí s občanmi dožívajúcimi sa životného jubilea 

spojeného so spoločenským posedením a diskusiou 

 Účasť na slávnostnom programe pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia M. R. 

Štefánika v Novom Meste nad Váhom 

 Prijatie a príhovor manželským dvojiciam pri príležitosti oslávenia zlatých svadieb 

 Stretnutie s doc. Ing. J Borovským  
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 Stretnutie s ing. Dušanom Hrčiříkom v súvislosti s jeho nomináciou mesta na ocenenie 

Osobnosti Podjavorinského kraja 

 Účasť na zasadnutí Komisie pre ekonomiku a majetok mesta 

 Účasť a príhovor na tradičnom stretnutí seniorov Starej Turej a partnerského mesta Kunovíc 

spolu so zástupcami oboch miest 


