Hlavné stretnutia primátora október 2021

1.10.2021-

-

31.10.2021
-

Porada vedenia mesta
Rokovanie so zástupcom spoločnosti Komplex - odpadová spoločnosť
– zber a ukladanie komunálneho odpadu.
Rokovanie so starostami zo spádovej oblasti ( problémy pri čerpaní
fondov).
Rokovanie so zástupcami občanov bývajúcich v časti Meander za
účasti konateľa Našej domovej správy.
Rokovanie s p. Feješom - možnosť budovania prístavu a nábrežia.
Rokovanie k problematike využitia solárnych panelov, zelenej energie.
Rokovanie so zástupcami združenia Rally radosti - prerokovanie
projektu na podporu chorých detí (akcia Sereď 28.8. 2022)
Porada vedenia mesta
Rokovanie s primátom mesta Šaľa.
Pracovné stretnutie s projektantami ohľadne riešenia problematiky
cyklotrasy v Seredi.
Stretnutie starostov a primátorov v Bratislave .
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne
v Galante - prerokovanie možnosti spolupráce.
Návšteva nového riaditeľa Polikliniky v Seredi na pôde mestského
úradu. Poďakovanie odchádzajúcej riaditeľke Ing. Horváthovej za
spoluprácu.
Pracovné stretnutie zamestnancov a poslancov MsZ k príprave rozpočtu
na rok 2022-2024.
Rokovanie s riaditeľom Sociálnej poisťovne v Galante.
Pracovné stretnutie s riaditeľom domu kultúry –( akcie na záver roku
2021).
Rokovanie so zástupcami ODI Galanta (most pri Amazone, cesty
v priemyselnom parku).
Pracovné stretnutie k príprave MsZ.
Pracovné stretnutia k príprave odhalenia pamätníka legionárov
v Seredi.
Rokovanie s vlastníkmi nehnuteľnosti bratia Vašákoví - vo veci
nehnuteľnosti na Družstevnej ulici.
Rokovanie s Ing. Zatloukalom - riešenie požiadaviek občanov
bývajúcich na sídlisku Meander.
Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej polície a zástupcami
vojenského útvaru k príprave odhalenia pamätníka legionárov v Seredi .
Účasť na otvorení novej plynovej kotolne - Slovenské cukrovary.
Pracovné stretnutie so zástupcami UN Veteran, mestskej polície
a zástupcami VÚ Sereď - zabezpečenie pietneho aktu na Námestí
a v kasárňach.

-

-

-

Účasť na slávnostnom podujatí pri príležitosti pripomenutia si Dňa
vzniku Organizácie spojených národov a uctenia si mierových síl OSN
– „Udržanie mieru a bezpečnosti“ 25. októbra 2021 v posádke Sereď.
Dňa 26.10. 2021 bol odhalený pamätník legionárov v Seredi za účasti
zástupcov MV SR, MO SR, veľvyslanectva ČR, organizácie
Československá obec legionárska, Nadácie M.R. Štefánika, poslancov
MsZ a občanov mesta.
Rokovanie s konateľmi spoločnosti Wienerberger – možnosti ďalšej
spolupráce.
Stretnutie so zástupcom spoločnosti BAU TRADE p. Tanuškom
(výstavba pri vodojeme)
Stretnutie so zástupcom spoločnosti Rebod (ďalší možný investor
v priemyselnom parku).

