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Rokovanie so zástupcom spoločnosti Radiolan so zámerom inštalácie wi-fi v budovách
dobrovoľných hasičských zborov
Stretnutie s jubilujúcimi občanmi mesta
Účasť na výberovom konaní pre pozíciu vedúci kancelárie primátora mesta
Účasť na výberovom konaní pre pozíciu vedúci oddelenia vnútornej správy
Príhovor k jubilantom v súvislosti so zlatou a diamantovou svadbou
Účasť na rokovaní Miestnej akčnej skupiny v Myjave (primátori a starostovia okolitých miest)
Rokovanie so zástupcami Pamiatkového úradu v Trenčíne (Husitská veža)
Stretnutie so zástupcami družobného mesta Kunovice
Rokovanie s riaditeľom lokálnej televízie (spätná väzba na prvý priamy prenos z MsZ, ako aj
definovanie ďalšej spolupráce)
Návšteva priemyselného parku – rokovanie v spoločnosti Justur
Účasť na rokovaní zástupcov Priemyselného a technologického parku (zástupcovia
podnikateľských subjektov v areáli Chirana)
Pracovné stretnutie so starostom obce Lubina
Pracovné stretnutie s riaditeľkami školských zariadení v Starej Turej
Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Lesotur
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti A.V.I.S.
Stretnutie so zástupcami športového klubu wu-shu
Stretnutie s predstaviteľmi Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stará Turá
Účasť na pracovnom stretnutí prípravného výboru pri príležitosti osláv 90. výročia vzniku
Mestského futbalového klubu v Starej Turej
Rokovanie s potencionálnym investorom ohľadne budovy internátu bývalej priemyslovky
Inšpekčná návšteva budovy Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Turej
Rokovanie s bankovou inštitúciou ohľadne možností financovania potencionálnych
investičných zámerov
Účasť na Valnom zhromaždení Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
v Nemšovej (voľba za člena Rady RZMOSP)
Stretnutie s predstaviteľmi hotela Sanus – rokovania o perspektívach zariadenia ako aj jeho
bezprostredného okolia
Účasť na rokovaní prípravného výboru slávnosti stretnutia na Javorine (spolu s predstaviteľmi
ďalších miest a obcí podieľajúcich sa na oslavách)
Otvorenie nohejbalového turnaja pri príležitosti spomienky na p. Dunjačíka, resp. odovzdanie
cien a diskusia s účastníkmi
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Účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 74.výročia bojov v osade Cetuna, kladenie
vencov k pamätníku
Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Stará Turá
Stretnutie s p. Stískalom ohľadne perspektív ľudového súboru POLUN a ďalšej spolupráce s
mestom
Stretnutie s predstaviteľom „toRun“ – perspektívy spolupráce a podpora mesta pri propagácii
aktívneho životného štýlu
Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Medical, a.s.
Účasť na spomienkovej akcii v osade Hlavina
Stretnutie zástupcov mesta, mestských organizácií – diskusia o postupe pri vytváraní nového
PHSR, resp. pri otvorení územného plánu
Stretnutie s p. ing. Jurčom – kazateľom Cirkvi bratskej
Návšteva a rokovanie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Baškom
(rokovanie o prípadnom odkúpení budovy školy bývalej priemyslovky, resp. ďalších častí v jej
areáli, ktoré má mesto záujem získať do majetku mesta)
Účasť na rokovaní komisií pri MsZ (komisia pre ekonomiku, komisia pre výstavbu, komisia pre
školstvo a kultúru)
Individuálne stretnutia s občanmi (4x)
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Účasť na prezentácii štúdie dopravného ihriska (zámer vybudovať dopravné ihrisko na
Mierovej ulici na mieste ihriska s povrchom starej asfaltovej plochy)
Interview pre lokálnu TV
Stretnutie s občanmi (6x)

