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Zástupca riaditel'a pre ekonomický, personálny, organizačný úsek, úsek prevádzky Klna l Zástupca riaditeľa pre technický úsek, úsek kultúry, úsek prevádzky mestskej športovej
Hviezda, amfiteáter, KD Modranka, KD Kopánka, l, l haly, plavárne Zátvor a športových zariadeni

Funkciu vykonáva vedúci personálneho a organizačného úseku Funkciu vykonáva vedúci technického úseku

Ekonomický
úsek

referát rozpočtu

Referát účtovnictva
Referát fakturácie,

inventarizácie

referát pokladne,
registratúry ,

evidencie dopravy
Vylepovanie

plagátov

Personálny a organizačný úsek Úsek Úsek
prevádzky prevádzky

KD kina Hviezda,
Modľanka amfiteáter

Referát: Referát vedúceho Referát vedúceho
-personálny, práce a mzdy, mzdovej agendy prevádzky prevádzky kina
- prenájom nebytových priestorov Zamestnanci Hviezda
-sťažnosti a sprístupňovanie informácií prevádzky
Referát Zamestnanci
-príležitostné prenájmy (KD Modranka, prevádzky kina
KD Kopánka, FI Rybníkova, amfiteáter Hviezda
Kamenný mlyn Referát prevádzky

-cenník za príležitostné prenájmy objektov amfiteáter
návrhy cien a zľavy z cenníka Prevádzka

-evidencie dochádzky hygienické

Prevádzka KD Kopánka - zamestnanci zariadenie

prevádzka Mestskej veže - zamestnanci amfiteáter -
zamestnanci

Trnava, december 2014

Technický a majetkový úsek Úsek Usek Usek
kultúry prevádzky prevádzky

funkciu vedú- mestskej plavárne
ceho vykoná- športovej Zátvor
va vedúci haly
technického
úseku

Referát správy majetku a investícií Referát Referát Referát

Referát verejného obstarávania služieb, prác, kultúry vedúceho vedúceho

tovarov Referát prevádzky prevádzky

kultúry
Referát verejného obstarávania služieb, prác, Referát
tovarov kultúry Zamestnanci Zamestnanci

prevádzky prevádzky
Referát správy zverených objektov:
Športový areál Rybníkova 16, Strelnica Štrky, AZ
Modranka, športový areál J. Slottu 45, ŠAM, multi-
funkčné ihrisko Mozartova, Detské ihrisko Predná-
dražie, detské ihrisko Beethovenova, hygienické
zariadenie Slávia,Hygienické zariadenie Kamenný
mlyn, Hygienické zariadenie Radlinského ul.,
mestský zimný štadión, kúpalisko Kamenný mlyn
baštová veža Františkánska ,Bernolákova, hradby

Referát starostlivosti o pamiatky, administratívy
úseku
Referát prevádzky futbalových ihrísk Rybníkova
16 a hygien.zariad. ŠA + zamestnanci prevádzky
Referát prevádzky kúpaliska + zamestnanci
Referát prevádzky AZ Modranka
Prevádzka MI Mozartova - zamestnanci
Prevádzka DI Beethovenova - zamestnanci
Prevádzka HZ Radlinského - zamestnanci

Mgr. Miroslav Hru b Ý
riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava


