Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 1. októbra 2013.
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom je miestny orgán štátnej správy a je preddavkovou
organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a
odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Štátnu správu za okresný úrad vykonáva vecne príslušný odbor okresného úradu. Za odbor koná
vedúci odboru alebo ním poverený zamestnanec v rozsahu určenom v písomnom poverení.
Na okresnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta,
b) vedúci odboru,
c) vedúci oddelenia.
Základné úlohy a vnútornú organizáciu okresného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, právomoci
prednostu, vedúcich odborov, vedúcich oddelení, členenie odborov a náplň činnosti jednotlivých odborov
ustanovuje podľa § 2 ods. 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
a OPERATÍVNYCH POKYNOV pre OKRESNÉ ÚRADY č. XVII/1 Prehľad činnosti okresného úradu.
Organizačná štruktúra Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
a. Organizačný odbor
b. Odbor všeobecnej vnútornej správy
c. Odbor živnostenského podnikania
d. Odbor krízového riadenia
e. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
f. Odbor starostlivosti o životné prostredie
g. Pozemkový a lesný odbor
h. Katastrálny odbor
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, ktoré sa člení na,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky má
zriadené:
- stále pracovisko v Myjave – odbor všeobecnej a vnútornej správy
- úsek živnostenského podnikania zaradený v klientskom centre Myjava
- úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií – formou inteligentnej podateľne zaradený
v klientskom centre Myjava
- úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav zaradený
v klientskom centre Myjava a má úradné hodiny len v pondelok 8.00 - 15.00 hod.
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (http://www.minv.sk/?zakonnaupravaokresnych-uradov)
Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej
organizácii okresného (http://www.minv.sk/?vnutorna-organizacia-okresneho-uradu)

