
 

 

Primátor mesta Stará Turá 

PharmDr. Leopold BARSZCZ                               Stará Turá, 1. júl 2021  

 
 
 

                  Aktivity primátora mesta 

                       (jún 2021) 

  

 

S t r a n a  1 | 1 

 

• Pracovné stretnutie s arboristom a riaditeľkou TSST v súvislosti s prípravou systémovej 

evidencie drevín v meste  

• Pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom 

• Pracovné stretnutie s riaditeľkou DK Javorina 

• Stretnutie ohľadne digitalizácie pasportu miestnych komunikácií 

• Účasť na zasadnutí komisie pre výstavbu 

• Pracovné stretnutie s vedením ZŠ ohľadne požiadavky na zriadenie špeciálnej triedy pre 

zdravotne znevýhodnených žiakov 

• Stretnutie Koordinačnej rady okresu Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s čerpaním 

eurofondov 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Doliny 

• Účasť na pracovnom stretnutí s poslancami MsZ 

• Pracovné stretnutie v súvislosti s rekonštrukciou Hasičskej zbrojnice v Topoleckej 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Lesotur, s.r.o. 

• Pracovné stretnutie so spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu 

• Rozlúčkové stretnutie s rímsko-katolíckym farárom p. Danielom Vachanom v súvislosti 

s ukončením jeho pôsobenia v Starej Turej 

• Pracovné stretnutie so starostom obce Hrašné 

• Účasť na kontrolnom dni rekonštrukcie budov bývalého internátu SPŠE a Domu špecialistov 

• Účasť na XXIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

• Účasť na otvorení časti Vážskej cyklomagistrály za prítomnosti predsedu VÚC Trenčín 

• Účasť na Dni otvorených dverí v Mestskom dome (bývalá hotelová škola) pre zamestnancov 

mestského úradu a mestských spoločností, resp. poslancov MsZ 

• Pracovné stretnutie s riaditeľmi a zástupcami školských zariadení v Starej Turej pri príležitosti 

ukončenia školského roka 2020/2021 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Aquatur, a.s. 

• Účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti Technotur, s.r.o. 

• Účasť na pracovnom stretnutí s architektami pripravujúcimi architektonickú súťaž pre 

priestory na ulici Mierová 

  

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. 


