Organizačná štruktúra Mestského úradu v Hlohovci
Primátor

Príloha č.1 od 1.5.2019

Odbor komunikácie a vonkajších
vzťahov
(OK)
 komunikácia, vonkajšie vzťahy
a propagácia

Sekretariát
(S)






Prednosta

Odbor výstavby
(OV)

Referát stavebného
poriadku a ŠFRB
 stavebný úrad
 ohlásenia stavieb
 reklamné stavby
 ŠFRB

Referát investícií
 investície

Referát dopravy
a technickej
infraštruktúry
 doprava
 technická
infraštruktúra

Odbor životného prostredia
(OŽP)

Referát odpadového
hospodárstva
 odpadové
hospodárstvo
 EIA

Referát
zelene, ochrany
prírody a krajiny

Odbor majetku mesta
(OMM)

Referát prevádzky,
údržby, správy
a evidencie majetku






prevádzka majetku
autoprevádzka
údržba majetku
správa majetku
evidencia majetku

 zeleň
 ochrana prírody
a krajiny

Referát ostatných
zložiek životného
prostredia
 ochrana ovzdušia
 vodné hospodárstvo
 čistota mesta
 menšie obecné služby
 držanie psov,
rybárstvo
 environmentálna
výchova

Referát verejnoprospešných služieb
 verejnoprospešné
služby

Odbor spoločenských
služieb
(OSS)

Referát sociálnych
služieb
 sociálna oblasť
denné centrá
 prepravná služba
 terénna sociálna
práca a terénna
práca
 opatrovateľská služba
v domácnosti
 sociálne služby
a komunitné
plánovanie
 bytová a nebytová
oblasť
 ZPOZ

Referát kultúry
a športu
 kultúra
 šport

Referát podnikania
 podnikanie

sekretariát
verejné obstarávanie
personalistika
mzdy, odmeňovanie, motivácia
civilná ochrana, krízové riadenie,
hospodárska mobilizácia, obrana
štátu, ochrana pred požiarmi
a BOZP

Odbor školstva
(OŠ)

Odbor ekonomický
(OE)

Odbor právny
a klientskych služieb
(OPaKS)

Referát
prenesených
kompetencií
- školský úrad

Referát financií

Referát právny

Referát organizačný







 právne zabezpečenie
 ochrana osobných
údajov
 exekúcie

 organizačné
zabezpečenie
 registratúrne
stredisko

Referát klientskych
služieb

Referát informatiky
 rozvoj MIS
 správa licenčného
softvéru a databáz
 správa aplikačného
programového
vybavenia
 správa web aplikácii
 správa IKT techniky
 správa LAN
 bezpečnostná
politika
 doplnkové IT služby

Referát
originálnych
kompetencií

Referát
financovania
školstva

finančný manažment
účtovníctvo
fakturácia
rozpočet
financovanie
mestských
organizácií

Referát daní
a poplatkov





daň z nehnuteľnosti
daň za psa
daň za ubytovanie
daň za nevýherné
hracie prístroje
 daň za predajné
automaty
 miestny poplatok za
KO a DSO












podateľňa, spojovateľ
pokladňa
matričný úrad
IOM
osvedčovanie listín a
podpisov
evidencia
obyvateľstva
register adries
agenda majetku
mesta, výstavby
a životného prostredia
agenda daní,
a poplatkov, kultúry,
športu a podnikania
záležitosti m.č.
Šulekovo

Odbor organizačný
a informatiky
(OOaI)

Odbor stratégie
(OS)

 územné plánovanie,
architektúra
a urbanizmus
 GIS
 stratégia mesta,
mestské politiky,
koncepcie, dáta,
participácie
 príprava
implementácie
projektov
 energetika

