O R G A N I Z A Č N Á Š T R U K T Ú R A MESTSKÉHO ÚRADU ŽELIEZOVCE - Dodatok č. 20
* OBČAN IA MESTA ŽELIEZOVCE – VOLIČI *

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
ŽELIEZOVCE

(s platnosťou od 24.09.2021 - s účinnosťou od 01.10.2021)
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

PRIMÁTOR MESTA

20-Referent ži votného pros tredia (PU-48%)

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA za ochranu osobných údajov
PRÁVNE PORADENSTVO-externé

10-Hlavný kontrolór mesta
(PU-40%)

Organizácie
zriadené MsZ

Komisie
MsZ

MESTSKÁ POLÍCIA
zriadená MsZ (Príloha č. 2)

s právnou
subjektivitou

Oddelenie organizačno-správne
a sociálnych vecí
101 - vedúci oddelenia (PU-100%)
102-Odborný referent a asistentka pri má tora (PU-100%)
103-Sa mos ta tný odborný referent (PU-100%)
104-Referent PAM a š tatis tiky (PU-100%)
105-Referent PAM š kolstva (PU-100%)
107-Referent evi dencie obyva teľs tva
vnútorných vecí a os vedčovania listín (PU-100%)
108-Referent sociálnej s ta ros tli vos ti (PU-20%)
110-Odborný referent (PU-100%)
122-Odborný referent (PU-100%)
114-Odborný referent (PU-100%)
MESTSKÁ KNIŽNICA: 111-112 Knihovník (PU-100%)
MATRIČNÝ ÚRAD:

113-Ma triká rka (PU-80%)

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA:
115-116-117-126-127 Opatrova teľky (PU-100%)
125- Opa trova teľka (PU-40%)
128- Terénny asistent (PU-100%)
120-Informá torka AB Ms Ú (PU-66,66%)
121-Referent (PU-66,66%)

Príloha č.1

STAVEBNÝ ÚRAD
30-Referent s ta vebného úra du (PU-100%)
31-Referent s ta vebného úra du (PU-100%)

REDAKCIA ŽEL IEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU

ŠKOLSKÝ ÚRAD

50-Šéfreda ktor a sprá vca webu (PU-100%)
51-Redaktor, sprá vca webu a kroniká r mes ta
(PU-100%)

Školské zar iadenia zriadené MsZ
bez právnej subjektivity
(Príloha č. 3)

Oddelenie finančné
a hospodárenia školských zariadení

Oddelenie výstavby,
územného rozvoja
a životného prostredia

201 - vedúci oddelenia (PU-100%)
202-Referent daní, popla tkov a daňových exekúcií
(PU-100%)
203-Referent daní a poplatkov
(PU-100%)
204-Hla vný účtovník (PU-100%)
205-Účtovník školských za riadení (PU-100%)
206-Samostatný odborný referent školstva (PU-20%)
207-Sa mos ta tný ekonomi cký pra covník (PU-80%)
208-Pokladník (PU-100%)
209-Účtovník (PU-100%)
ÚSEK KULTÚRY A ŠPORTU – DOM KULTÚRY
109-Koordiná tor úseku kultúry a športu (PU-100%)
124-Upratovačka a prevádzkarka (PU-47%)
Dom kultúry

40-Metodik (PU-100%)

Oddelenie správy
mestského majetku a služieb
401 - vedúci oddelenia (PU-100%)
402-403 Referent BOZP (PU-20%) Odborný

301 - vedúci oddelenia (PU-100%)
302-Sa mos ta tný odborný referent
(PU-100%)
303-Sa mos ta tný odborný referent
(PU-52%)
304-Sa mos ta tný odborný referent
(PU-100%)
305-Sa mos ta tný odborný referent
(PU-100%)

referent (PU-80%)

404-405 Odborný referent (PU-100%)
407-Koordiná tor a kti va čnej či nnos ti (PU-100%)
408-Upratovačka (PU-100%) AB MsÚ, kaštieľ,T-18
409-Upra tova čka (PU-60%) AB MsÚ
410-Upra tova čka (PU-40%) Dom služieb
412-Vodi č osobného MV (PU-20%)
413-Údržbá r mes tských budov(PU-100%)
414-Údržbá r mes tských budov (PU-100%)
415-Údržbár (PU-20%) 416-Záhradník (PU-100%)
425-Elektrikár (PU-100%)
CENTRÁLN A MESTSKÁ ZÓNA:

Obdobný pracovný pomer
(dohody podľa Zákonníka práce /
zmluvy-podľa Občianského zákonníka):
členovia ZPOZ, vedenie klubu dôchodcov,
os ta tné odborné činnos ti oddelení,
informa tik-externý
DOHODY a ZMLUVY ÚPSVaR:
os ta tní akti va ční pra covníci

417-Robotník (PU-100%)

BRO: 418-Prevádzká r / 419-Obsluha (PU-100%)
RIEŠENIE KVALITY OVZDUŠIA:
420-421 Vodi č (PU-80%) 422-Vodi č (PU- 100%)
ZBER A VÝVOZ TKO:
423-Vodi č zberného vozidla TKO (PU-100%)
433-Vodi č nákladného vozidla (PU-100%)
424-429-Závozník zberného vozidla (P U-100 %)
MESTSKÉ TRHOVISKO: 426- Sprá vca trhoviska
SPRÁVA MIESTNYCH CINTORÍNOV:
427-428 Správca cintorínov (100%)
430-431-432 Robotník (PU-100%)

