
Organizačná štruktúra - schéma mesta Liptovský Mikuláš - platná od 15.10.2021 
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Celkovy počet pracovných miest v organizačnej štruktúre: 123 

ku dňu : 15.10.2021 

v počte nie sú zahrnutí-

Komunitné centrum Hlboké 8 

Jas le Mikulášik 17 
Opatrovaterská služba 42 

M etská policia 32 

Chránené pracovisko S 

Rómska o bčians ka hl iadka 8 

Náodny projekt KS 3 

TSP 3 

HK 1 
Spolu 119 
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