
 Funkčná schéma Mestského úradu Stará Turá a organizačná štruktúra samosprávy mesta Stará Turá 
(príloha k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Starej Turej platná od dňa 1.1.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 

– Mgr. Miroslav Krč, poverený vedením  kancelárie  

    primátora mesta,  kultúra, komunikácia a šport,  

    Mestský rozhlas 

– Mgr. Jana Potfajová, referent pre riadenie projektov                                                                                                                                                                                                                                                             

– Jaroslav Martinus, referent pre CO a krízové riadenie 

– Mgr. Michaela Turňová, sekretariát, podateľňa                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                    – Bc. Lenka Galbavá, poverená vedením oddelenia, majetkovoprávne vzťahy                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    – Zlatica Moravcová, referent pre miestne dane 
                                                                                                                                                                  – Anna Oslayová, referent pre miestne dane a poplatky  
                                                                                                                                                                                    – Ľubica Gondárová, mzdový referent  
                                                                                                                                                                                    – Veronika Durcová, účtovníčka  

                                                                                                                                                                                    – Ivana Fecková, pokladnica, drobný nákup 

  -                      – Ing. Natália Miklášová, referent pre ekonomicko-administratívne práce 

                      – Ing. Katarína Krištofíková,referent pre evidenciu a správu majetku mesta 

 

            

 

 

 

     – JUDr. Jozef Šuchta, vedúci oddelenia 

-     – Ing. Iveta Petrovičová,  referent pre vnútornú správu  

                                                                                                                                                                                    – Ing. Marek Miklovič, správca informačnej siete, web administrátor                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    – Vladimír Krištofík, správca budovy, vodič 

                                                                                                                                                                                    – Bc. Erika Držková, matričný úrad 

– Mgr. Ivona Málková, referent pre evidenciu obyvateľov 

– Miroslava Bezáková,  referent pre vnútornú správu 

                                                                                                                                                                                    – upratovačky 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    – Mgr. Elena Sládková, vedúca oddelenia 

                                                                                                                                                                                    – Mgr. Ivona Martinková,  referent sociálnych služieb         

                                                                                                                                                                                    – Bc. Janka Macúchová, vedúca zariadenia opatrovateľskej služby ZOS     

                                                                                                                                                                                    – opatrovateľská služba                                                                                                                                                                                  

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

–  
 

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      – Ing. arch. Katarína Robeková, vedúca oddelenia 

                                                                                                                                                                      – Ing. Emil Vlado, referent pre prípravu a realizáciu stavieb,  

                                                                                                                                                                                       dopravu a komunikácie 

                                                                                                                                                                                    – Mgr. Jarmila Knapová, referent pre životné prostredie 

                                                                                                                                                                                    – Ing. Martin Medňanský, referent pre územné konanie a stavebný 

                                                                                                                                                                                       poriadok 

                                                                                                                                                                                    – Veronika Benianová, referent oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP 

   

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

Legenda:                    samosprávne orgány mesta Stará Turá                                                                          

                                       organizačné útvary MsÚ Stará Turá 

 

                                       organizácie zriadené a spoločnosti založené  mestom Stará Turá                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                       spoločnosti  s kapitálovou spoluúčasťou mesta Stará Turá                                                                                                                

PharmDr. Leopold BARSZCZ 

primátor mesta 

Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ 

zástupkyňa primátora mesta 

Mestská  polícia 
Ing. Ľubomír Málek  

náčelník MsP 

Ing. Jaroslava ANTALOVÁ 

prednosta MsÚ 

Oddelenie ekonomiky 
a majetku mesta 

Oddelenie vnútornej 
správy 

Oddelenie školstva  
a sociálnych vecí 

Hlavný kontrolór 

Ing. Simona Štepanovicová 

Mestské  

zastupiteľstvo 

 

 

 

 

Kancelária  
primátora mesta 

Oddelenie výstavby, 
územného plánu a ŽP 

Regionálna vodárenská 

spoločnosť AQUATUR a.s. 
Komisia pre ekonomiku, 

majetok mesta a podnikanie 

Komisia pre výstavbu 

a životné prostredie 

Komisia pre sociálne veci 

a bývanie 

Komisia pre školstvo  

a kultúru 

Komisia pre šport 

Komisia pre ochranu 

verejného záujmu 

Zbor  pre  občianske 

záležitosti  (ZPOZ) 

 

TECHNOTUR s.r.o. 

LESOTUR s.r.o. 

Mestský športový areál 

Stará Turá s.r.o. 

TECHNICKÉ SLUŽBY 

Stará Turá m.p.o. 

 

Dom kultúry Javorina 

Stará Turá m.p.o. 

 

Základná škola 
 

Materská škola 
 

Základná umelecká 
škola 

 

Centrum voľného 
času 

 

DOLINY spol. s r.o. 
 


