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 Pracovné stretnutie so starostom obce Lubina 

 Pracovné stretnutie s potenciálnym investorom v meste  

 Stretnutie s hlavnou kontrolórkou mesta pri príležitosti ukončenia jej pracovného pomeru  

 Pracovné stretnutie so zástupcami obchodného reťazca ohľadne prípadného otvorenia 

prevádzky 

 Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou 

 Pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja J. Baškom 

 Účasť na zasadnutí stavebnej komisie 

 Účasť na zasadnutí krízového štábu mesta 

 Pracovné stretnutie ohľadne ďalšieho postupu v súvislosti s riešením lokality Dubník I 

 Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Aquatur a.s., v súvislosti s výstavbou vodovodu 

do miestnej časti Trávniky  

 Pracovné stretnutie so starostami obcí Lubina, Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, 

Bošáca, Nová Bošáca a Trenčianske Bohuslavice 

 Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom  

 Účasť na zasadnutí finančnej komisie 

 Pracovné stretnutie s riaditeľom Strednej odbornej školy v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie so starostami obcí Vaďovce, Hrachovište a Višňové 

 Pracovné stretnutie so starostami obcí Považany, Brunovce, Horná Streda a Pobedim 

 Pracovné stretnutie s primátorom mesta Ilava spolu so zástupcami Technických služieb ST 

 Pracovné stretnutie so starostami obcí Beckov, Kočovce, Kálnica, Modrová, Modrovka, Hôrka, 

Hrádok, Nová Ves, Stará Ves 

 Pracovné stretnutie s poslancami MsZ v súvislosti s rozpočtom mesta na rok 2021 

 Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Dopravoprojekt a.s., v súvislosti s riešením 

podjazdov popod železničnú trať v Starej Turej 

 Pracovné stretnutie so zástupcami ozbrojených zložiek v súvislosti s prípravou celoplošného 

testovania na COVID-19 

 Účasť na zasadnutí krízového štábu mesta v súvislosti s prípravou a koordináciou aktivít pre 

celoplošné testovanie proti COVID-19 

 Účasť na XVIII. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 Účasť na úvodnom stretnutí aktívnych a zainteresovaných členov odberových miest 

vytvorených pre celoplošné testovanie obyvateľov proti COVID-19 
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 Monitorovanie odberových miest a zabezpečovanie súčinnosti pri plošnom testovaní 

obyvateľov Starej Turej 

 Individuálne pracovné stretnutia s poslancami MsZ 

 

 

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. 


