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Aktivity primátora mesta 

                    (MAREC 2019) 

  

 

 Prijatie 2-násobného majstra sveta v lukostreľbe M. Chudíka s rodičmi a bratom 

 Monitorovanie stavu chodníkov priamo v teréne spolu s vybranými členmi komisie 

 Prehliadka budovy priemyselnej školy na ulici M.R.Štefánika 

 Účasť na porade pre zásahové jednotky dobrovoľných hasičských zborov 

 Účasť na pracovnej porade finančnej komisie prípravného výboru pre slávnosti na Javorine 

v Uherskom Brode 

 Pracovné stretnutie s náčelníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Starej Turej 

 Účasť na konferencii SOPK v Trenčíne 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom Lesoturu 

 Pracovné stretnutie ohľadne budovania dopravného ihriska na Mierovej ulici 

 Stretnutie v súvislosti s hľadaním riešenia pre parkovanie áut rybárov na Dubníku 

 Pracovné stretnutie s doc. Ing. Coplákom vo veci otvárania územného plánu 

 Pracovné stretnutie v Dome kultúry s možnosťou riešenia kaviarne (gastro zázemie) 

 Stretnutie s organizátormi Behu Dubníkom 

 Pracovné stretnutie s prípravným výborom osláv 90. výročia vzniku futbalového klubu 

v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie v Technických službách 

 Stretnutie ohľadne zámeru centralizácie poistenia majetku, budov, osôb v správe mesta 

 Pracovné stretnutie so zástupcom kultúrneho centra .tu 

 Pracovné stretnutie so spoločnosťou poskytujúcou mobilnú aplikáciu informovanosti 

v samospráve 

 Pracovné stretnutie ohľadne architektonického zámeru priestoru na Mierovej ulici  

 Účasť na stretnutí riaditeliek škôl v pôsobnosti mesta 

 Účasť na pracovnom stretnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia 

v Nemšovej 

 Účasť na pracovnom stretnutí ZMOS v Žiline 

 Pracovné stretnutie so zástupcom hotela Lipa v súvislosti s pripravovaným kultúrnym 

programom s možnosťou záštity mesta 

 Účasť na edukačnej exkurzii Lesoturu priamo v teréne 

 Účasť na oceňovaní učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov v hoteli Lipa (ZŠ, ZUŠ, CVČ) 

 Účasť na oceňovaní učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov Materskej školy 

 Stretnutie so zástupcami partnerského mesta Kunovice (starosta a miestostarostka) počas 

spoločenského posedenia dôchodcov z oboch miest 

 Individuálne stretnutia s občanmi  


