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• Pracovné stretnutie s realizátorom prestavby bývalej priemyslovky na nový MsÚ 

• Pracovné stretnutie so starostami obce Lubina a Bzince pod Javorinou 

• Účasť na slávnostnom odovzdávaní cien úspešným žiakom ZUŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa 

detí 

• Pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu SR 

• Účasť na stretnutí vedenia a zamestnancov Mestského úradu z partnerského mesta Kunovice 

• Pracovné stretnutie s riaditeľmi a konateľmi mestských spoločností a organizácií 

• Účasť na slávnostnom programe pri príležitosti osláv 100. výročia otvorenia Masarykovej štátnej 

meštianskej školy v Starej Turej  

• Účasť na rokovaní XXXIV. Snemu Únie miest Slovenska v Bratislave 

• Účasť na spoločnom rokovaní Koordinačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu so starostami 

obcí okresu Nové Mesto nad Váhom – zámery na čerpanie eurofondov 

• Pracovné stretnutie so starostami obcí Vaďovce, Hrachovište a Višňové 

• Pracovné stretnutie ohľadne infraštruktúry pre IBV Nové Hnilíky 

• Pracovné stretnutie s vedením TSST a zástupcami spoločnosti zaoberajúcimi sa verejným 

osvetlením v súvislosti s návrhom riešenia súčasnej situácie 

• Pracovné stretnutie s vedením Domu kultúry Javorina 

• Účasť na kontrolnom dni prestavby budovy bývalej SPŠE na nový mestský úrad 

• Stretnutie a ocenenie realizačného tímu a hráčok Mestského basketbalového klubu pri príležitosti 

víťazstva v európskej lige a vzornej reprezentácie mesta 

• Účasť na výstave poľovníctva v Starej Turej 

• Účasť na športových podujatiach konajúcich sa v meste – ľahkoatletický deň a majstrovstvá SR 

v basketbale žiačok do 13. rokov 

• Účasť na Rade ZMOSP 

• Pracovné stretnutie so zástupcami atletického klubu v Starej Turej 

• Pracovné stretnutie s hasičmi všetkých jednotiek DHZ pôsobiacich v meste Stará Turá 

• Pracovné stretnutie s audítorkami mesta 

• Účasť na výberovom konaní riaditeľa Technických služieb mesta Stará Turá 

• Účasť na XXXIV. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva pri MsÚ na Papradi 

• Účasť na spoločenskom stretnutí členov športového aerobiku 

• Účasť na konferencii Únie miest Slovenska v súvislosti s riešením aktuálnej situácie v samosprávach 

• Účasť na ukončení školského roka 2021/2022 s oceňovaním najlepších žiakov ZŠ 

• Individuálne stretnutia s obyvateľmi Starej Turej 

• Individuálne stretnutia s poslancami MsZ 
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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. 


