
Organizačný poriadok Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                                                                                                             

 Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. na základe ustanovenia § 13 
ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)  v y d á v a   podľa § 16 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
tento 
    

DODATOK Č. 1 
K ORGANIZAČNÉMU   PORIADKU 

MESTSKÉHO ÚRADU V ZLATÝCH  MORAVCIACH 
 
 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Zlatých Moravciach zo dňa 2.12.2013 sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 

 
1. Mení sa znenie článku 13, pričom nový článok 13 znie: 
 

„Čl. 13 
Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta 

 
a) referát pre stavebné konanie (súčasne vedúci oddelenia) 
b) referát pre stavebné konanie a drobné stavby 
c) referát pre agendu nájomných vzťahov a podnikateľskej činnosti 
d) referát pre pasportizáciu a správu majetku mesta 
e) referát pozemkovej agendy.“ 

 
 
 
2.  Mení sa znenie článku 15, pričom nový článok 15 znie: 
 

„Čl. 15 
Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom 

 
(1) Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom sa  člení na nasledovné referáty: 

a) referát vnútornej správy (súčasne vedúci oddelenia) 
b) referát ochrany osobných údajov 
c) školský úrad  
d) referát škôl a školských zariadení - s úväzkom na 67% 
e) referát sociálnych vecí  
f) referát evidencie obyvateľstva, domov, bytov a stavieb 
g) správca siete a informačný technik  
h) referát registratúrneho strediska, CO a obrany 
i) kancelária prvého kontaktu 
j) podateľňa 
k) doručovateľka 
l) matričný úrad  
m) upratovačky – zahŕňa dve pracovné miesta s úväzkami 0,6 
n) údržbár, kurič.“ 
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3. Príloha č. 1 sa v časti Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom dopĺňa na konci 
nasledovne:  
„ – zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.“ 

 
4.  Mení sa Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra Mestského úradu mesta Zlaté Moravce platná 
od 1.12.2013, pričom nová Príloha č. 2 tvorí prílohu tohto Dodatku, ktorej obsahom je 
Organizačná štruktúra Mestského úradu mesta Zlaté Moravce platná od 08.01.2014. 
 
5. Tento Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu mesta Zlaté Moravce 
zohľadňuje štruktúru pracovných miest na Mestskom úrade podľa stavu platnému a účinnému 
k 08.01.2014. 
 
 
  
v Zlatých Moravciach dňa  08.01.2014 
 
 
 
 

.......................................................... 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
   Primátor mesta 
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