Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis
organizačnej štruktúry

Mesto Vrútky, ako samostatný samosprávny územný celok bolo zriadené zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.
Sídlo:

Mestský úrad Vrútky
Matušovičovský rad č. 4
038 61 Vrútky

Kompetencie mesta - t.j. právomoc a pôsobnosť mesta sú dané:
♦

Ústavou Slovenskej republiky

♦

Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

♦

platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

♦

VZN na úseku samosprávnych činností

Popis organizačnej štruktúry
Orgánmi mesta sú:
1. Mestské zastupiteľstvo - MsZ
Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach je zastupiteľský zbor mesta zložený z 12
poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ.
Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány:
komisie MsZ
♦ Komisia sociálna, zdravotná a bytová
♦ Komisia kultúry a školstva
♦ Komisia verejného poriadku, CR a ŽP
♦ Komisia finančná a správy majetku mesta
♦ Komisia športu a mládeže
♦ Komisia mandátová
♦ Komisia výstavby, dopravy a ÚP
Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi.
Mestský úrad Vrútky, ktorý sa člení na tieto organizačné jednotky:
♦
♦
♦

prednosta MsÚ
asistentka primátora
sekretárka prednostu MsÚ

♦ odbor kultúry a športu:
vedúci odboru kultúry
oddelenie knižníc
referát kultúry
referát tlače
♦ odbor finančný:
vedúci odboru finančného
referát účtov
referát miezd
referát daní
♦ odbor životného prostredia:
vedúci odboru životného prostredia
oddelenie verejnoprospešných prác
referát stavebný
referát údržby
referát odpadov
♦ odbor služieb:
vedúci odboru služieb
oddelenie sociálne
oddelenie školstva
referát majetku mesta
referát evidencie obyvateľstva a bytový
referát matriky
referát regionálneho rozvoja a podnikateľských
aktivít
správa mestského cintorína
♦ referát BOZP, CO a PO
♦ referát vnútornej správy
♦ referát informatiky
♦ správa budovy Kina 1. Máj

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj
orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Prácu mestského úradu vedie a organizuje
prednosta mestského úrad: Ing. Ján Mlynár.
2. Primátor mesta Vrútky
Primátor mesta Vrútky je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta,
ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky. Funkčné obdobie primátora mesta sa skončí
zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátorom mesta Vrútky je Ing. Miroslav Mazúr.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Vrútky, ktorého volí MsZ. V meste
Vrútky túto funkciu vykonáva PhDr. Michal Hanko.

