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 Rokovanie so zástupcami bánk ohľadne ponuky úverov na rekonštrukciu budovy MsÚ 

 Stretnutie so zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru Stará Turá 

 Iniciálny míting s oddelením výstavby s návrhom priorít v oblasti výstavby  

 Rokovanie s konateľom lokálnej televízie ohľadne možnosti rozšírenia spravodajstva zo Starej 

Turej na webovom sídle mesta 

 Stretnutie so zástupcami Staroturianského okrášľovacieho spolku 

 Rokovanie so zástupcami spoločnosti Justur 

 Rokovanie s potencionálnym investorom pre telocvičňu v areáli bývalej SPŠE 

 Rokovanie so zástupcami združenia .tu 

 Stretnutie so zástupcom Dobrovoľného hasičského zboru Topolecká 

 Rokovanie ohľadne rekonštrukcie Husitskej veže  

 Rokovanie so zástupcom poisťovne ohľadne inventarizácie poistných zmlúv a ich prípadné 

prehodnotenie 

 Stretnutie s pracovníkmi Oddelenia sociálnych vecí 

 Rokovanie s riaditeľom Strednej odbornej školy v Starej Turej 

 Rokovanie s potencionálnym investorom rekonštrukcie bývalej SPŠE 

 Účasť na spoločenskom podujatí v Železničnom múzeu pri príležitosti osadenia 

československého leva na tuneli gen. Štefánika (Vrbovce) 

 Účasť a príhovor na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Stará Turá 

 Účasť a príhovor na výročnej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru Topolecká 

 Rokovanie so zástupcami IT spoločnosti v súvislosti s možnosťou lepšieho pokrytia wifi 

signálom vo vytipovaných oblastiach Starej Turej 

 Stretnutie s riaditeľkou DK – projekty VÚC 

 Stretnutie s riaditeľkou ZUŠ – príprava osláv 70. výročia vzniku  

 Rokovanie so zástupcami spoločností pre dodávku elektronického dochádzkového systému 

pre MsÚ 

 Rokovanie so zástupcami Aquatur a Pre-Vak (dažďové vody) 

 Účasť na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

 Úvodný míting Zámery mesta – priority  

 Stretnutie zástupcov Oddelenia výstavby, Technických služieb a Staroturianskeho 

okrášľovacieho spolku – architektonické a technické riešenie zóny stredu mesta (potok a jeho 

bezprostredné okolie v jeho nadväznosti) 

 Stretnutie s riaditeľkou Materskej školy 

 Účasť a príhovor na výročnej schôdzi v Dennom centre seniorov v Starej Turej 

 Obhliadka terénu  - Trávniky, Súš – potencionálna zóna na výstavbu rodinných domov 
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 Stretnutie s p. Martinou Monošovou, rodáčkou zo Starej Turej, autorkou kníh 

 Kontrolná návšteva Technických služieb, Domu kultúry 

 Rokovanie so zástupcami spoločnosti MK-hlas v súvislosti s modernizáciou mestského 

rozhlasu – možnosť informovanosti posielaním sms správ 

 Stretnutie s občanmi (6x)
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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) 

 

 


