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Dôvodová správa - Indoklás:
Za účelom racionalizácie pracovných činností s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce
dňa 09.07.2020 primátorom mesta Komárno bolo vydané Rozhodnutie o zmene
organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno s účinnosťou od 01.09.2020
a v zmysle toho dňa 27.08.2020 primátorom mesta bol vydaný nový Organizačný poriadok
Mestského úradu Komárno s účinnosťou od 01.09.2020.
S účinnosťou od 01.09.2020 boli vytvorené tieto organizačné útvary mestského
úradu:
1. Organizačné útvary v priamej podriadenosti primátora mesta:
a) Kancelária primátora,
b) Právne oddelenie,
c) Spoločný stavebný úrad,
d) Matričný úrad,
e) Mestská polícia.
2. Organizačné útvary v priamej podriadenosti prednostu MsÚ:
a) Kancelária prednostu,
b) Referát ľudských zdrojov,
c) Referát krízového riadenia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
d) Majetkovo – právny odbor:
 Oddelenie evidencie a správy majetku mesta
 Oddelenie vymáhania pohľadávok
 Referát sociálneho bývania
 Oddelenie správne, priestupkov a evidencie obyvateľov a budov
e) Odbor rozvoja a životného prostredia:
 Oddelenie výstavby, územného plánovania, investícií a dopravy
 Referát projektového manažmentu a verejného obstarávania
 Štátny fond rozvoja bývania
 Oddelenie údržby a menších obecných služieb
 Oddelenie životného prostredia
f) Odbor ekonomiky a financovania:
 Oddelenie účtovníctva a rozpočtu
 Oddelenie daní a poplatkov
 Referát ekonomickej metodiky a hospodárenia mestských organizácií
g) Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu:
 Oddelenie školstva a športu
 Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok
 Spoločný školský úrad
 Oddelenie sociálnych vecí
 Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby
h) Odbor podpory a vnútornej prevádzky:
 Kancelária prvého kontaktu
 Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky úradu
 Referát informatiky a bezpečnosti informačných systémov.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Právna kontrola: vykonaná

Návrh na uznesenie

......../2020
Uznesenie
k informácii o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
informatívnu správu primátora mesta Komárno o zmene organizačnej štruktúry Mestského
úradu Komárno.
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