
Organizačná štruktúra volených orgánov a Mestského úradu Mesta Nové Zámky 

Mestské zastupite ľstvo Primátor 

Komisie MsZ 

Hlavný kontrolór Sekretariát  
primátora a zást. 

primátora  

Mestská rada Zástupca 
primátora 

Referát ľudských 
zdrojov 

Útvar hla vného  
kontrolóra 

MŠ,ZŠ, 
CVČ –
rozp. org. 

NOVOVI-
TAL  

prísp. or g 

Mestská 
polícia 

predd .org

Sekretariát  
prednostu  

Oddelenie 
informatiky  

Prednosta 

Odbor soc. vecí, 
školstva  a 

kultúry  

Odbor 
komunálnych 

služieb  

Odbor finan čný Odbor 
organiza čný 

Odbor 
majetkovoprávny 

Odbor  územného  
rozvoja a 

architektúry  

Mestské zastupite ľstvo Primátor 

Komisie MsZ 

Hlavný kontrolór Sekretariát  
primátora a zást. 

primátora  

Mestská rada Zástupca 
primátora 

Referát ľudských 
zdrojov 

Útvar h lavného  
kontrolóra 

MŠ,ZŠ, 
CVČ –
rozp. org. 

NOVOVI-
TAL  

prísp. or g 

Mestská 
polícia 

predd .org

Sekretariát  
prednostu  

Oddelenie 
informatiky  

Prednosta 

Odbor soc. vecí, 
školstva  a 

kultúry  

Odbor 
komunálnych 

služieb  

Odbor finan čný Odbor 
organiza čný 

Odbor 
majetkovoprávny 

Odbor  územného  
rozvoja a 

architektúry  

Mestské zastupite ľstvo Primátor 

Komisie MsZ 

Hlavný kontrolór Sekretariát  
primátora a zást. 

primátora  

Mestská rada Zástupca 
primátora 

Referát ľudských 
zdrojov 

Útvar hlavného  
kontrolóra 

MŠ,ZŠ, 
CVČ –

rozp. org. 

NOVOVI-
TAL  

prísp. or g 

Mestská 
polícia 

predd .org

Sekretariát  
prednostu  

Oddelenie 
informatiky 

Prednosta 

Odbor  
finan čný 

 

Odbor soc. vecí, 
školstva  a 

kultúry  

Odbor 
komunálnych 

služieb  

Odbor 
organiza čný 

Odbor 
majetkovoprávny 

Odbor  územného  
rozvoja a 

architektúry  

 



Spolo čný stavebný 
úrad

Odbor 
majetkovoprávny

Odbor      
organiza čný

Odbor             
finan čný

Odbor                   
sociálnych vecí, 

školstva a kultúry

 Odbor        
komunálnych  

služieb

Odbor                     
územného rozvoja  a 

architektúry

Referát investi čný, 
ŠFRB 

Referát kultúry a 
mediálnych služieb

Referát verejného 
obstarávania

Referát školstva, 
mládeže, športu a 

školský úrad

Prednosta Mestského úradu

Sekretariát prednostu Oddelenie informatiky

Referát právnych 
služieb

Referát vnútorných 
vecí a matrika

Referát rozpo čtu a 
účtovníctva

Referát životného 
prostredia

Zariadenie 
starostlivosti o deti 
do troch rokov veku 

dieťaťa 

Referát odpadového 
hospodárstva

Referát projektového 
manažmentu

Referát majetkový
Referát prvého 

kontaktu

Referát sociálnych 
vecí 

Referát dopravy

Referát úz. rozvoja a 
architektúry 

Referát daní a 
poplatkov

Referát priestupkov a 
sťažností


	Organizacna-struk-MsU-301117.pdf
	Org-strukt-Prednosta-MsU-z210219.pdf

