
Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ 
 

Pod úsek prednostu obecného úradu spadá 7 THP pracovníkov, 8 R pracovníkov a koordinátorka 
pracovníkov zamestnaných na aktivačných prácach.  

Nástupom nového kalendárneho roku ale predovšetkým vďaka ekonomickému hospodáreniu 
obce v roku 2006, sme pristúpili k plánovanej a takpovediac i nutnej rekonštrukcii a reštrukturalizácii 
Obecného úradu. 

Už prvý týždeň kalendárneho roka 2007 sa započalo s rekonštrukciou kuchynky nachádzajúcej sa 
v kultúrnom dome vedľa sály. Pôvodné staré vybavenie a zariadenie kuchynky už bolo ako funkčne 
tak i esteticky nevyhovujúce. Hraničným termínom ukončenia rekonštrukcie kuchynky mal byť dátum 
konania sa 1. ročníka reprezentačného plesu Obce Vysoká nad Kysucou a to 27. januára 2007. 

V rámci reštrukturalizácie obecného úradu pristúpilo vedenie obce k zmenám a presunom 
kompetencií medzi jednotlivými oddeleniami Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. Prvou 
závažnou zmenou bol presun kancelárie Urbariálnej obce Vysoká - Makov do priestorov bývalej 
sporiteľne v Dome služieb (Staré MNV na prvom poschodí). Novými priestormi získala urbariálna 
obec pre svoju činnosť priestrannú kanceláriu, kde môže dôstojne vybavovať svojich klientov. 
V blízkej budúcnosti je naplánované i ujednotenie údajovej databázy medzi spoločenstvom a 
oddelením poľnohospodárstva.  

Do uvoľnených a zrekonštruovaných kancelárskych priestorov bol presunutý odbor sociálnych 
vecí. Nakoľko kancelária odboru sociálnych vecí susedila s odborom financií, školstva a správy daní, 
uvoľnené priestory nám umožnili rozdeliť spomínaný odbor na dva samostatné a to odbor financií 
a školstva a odbor správy daní. Osamostatnením odboru správy daní  a úseku sociálnych vecí došlo 
určite k skvalitneniu poskytovanej agendy nakoľko sú to úseky obecného úradu, ktoré patria 
k najnavštevovanejším zo strany občanov, ktorí týmto získajú na pohodlí počas vybavovania svojich 
úradných záležitostí.  

Jednou z najdôležitejších plánovaných úloh je zvýšenie informovanosti našich občanov 
o verejných veciach. V rámci napĺňania tejto úlohy, sme pristúpili k zmene informačných tabúl, 
ktorých montáž sa uskutočnila na chodbe obecného úradu. 

Počnúc od 1. februára 2007 dôjde i k zmene otváracích hodín obecnej knižnice a to v tom 
zmysle, že knižnica bude otvorená denne okrem štvrtku od 7:15 hod. do 15:15 hod! 

V marci tohto roku došlo taktiež k rekonštrukcii Pamätnej izby E. A. Cernana, ktorej 
hlavným cieľom bolo, prispôsobiť túto zasadaciu miestnosť súčasným moderným trendom a 
požiadavkám počas rôznych rokovaní a samozrejme zachovať i jej súbežný výzanam ako Pamätnej 
izby E. A. Cernana. 

V novembri tohto roku na základe podanej žiadosti, získala Obec Vysoká nad Kysucou 
z Ministerstva financií účelovú finančnú dotáciu pre individuálne potreby obce vo výške 95 000,- Sk 
na výmenu vchodových dverí na budove Obecného úradu, nakoľko pôvodné drevené dvere boli 
v nevyhovujúcom technickom i estetickom stave a v zimných mesiacoch predstavovali hlavný únik 
tepla. 
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K určitým zmenám došlo v priebehu roka 2007 i v rámci samotných úsekov obecného úradu. 
Jedná sa predovšetkým o zakúpenie a inštalovanie výpočtovej techniky a softwarového vybavenia. 
V súčasnosti je každý z úsekov obecného úradu mimo obecnej knižnice vybavený informačnými 
technológiami, ktoré spĺňajú podmienky vykonávanej agendy. Nedostatok v tomto smere zastáva 
obecná knižnica, kde síce bol inštalovaný verejný internej s prostriedkov EÚ, ale pravdou je, že 
počítač, na ktorom sa vykonáva digitalizácia evidencie knižného fondu je absolútne nevyhovujúci. 

Poslednou a v súčasnosti i realizovanou funkčnou úpravou obecného úradu je výstavba novej 
miestnosti priamo vo vestibule obecného úradu. V tejto miestnosti plánujeme začiatkom roka 2008 
otvoriť tzv. kanceláriu prvého kontaktu, kde občania okrem prvotných informácií budú môcť vybaviť 
i niektoré jednoduché, prenesené úkony jednotlivých úsekov obecného úradu.  

Povestný krok k občanovi sa zamestnanci obecného úradu, okrem pracovnej nápne, snažia robiť 
i aktívnym zapájaním sa do športového ale i kultúrno-spoločenského života obce. Z tejto aktivity 
v priebehu roka 2007 vzišli i dve nové kultúrno-spoločenské podujatia v obci. Prvým bol 1. ročník 
reprezentačného plesu obce a druhým Váľanie mája.  

Jednou z najdôležitejších plánovaných úloh je zvýšenie informovanosti našich občanov 
o verejných veciach. Sčasti túto úlohu napĺňa webová stránka Obce Vysoká nad Kysucou, kde sa 
pravidelne a hlavne v reálnom čase snažíme umiestňovať aktuálne informácie o dianí v obci, 
prebiehajúcich a plánovaných prácach a pod. Určitým nedostatkom je v tomto smere neexistencia 
obecného informačného kanála. 

Správy z jednotlivých úsekov obecného úradu prednesú samotní zamestnanci. 

 

 

 
Vo Vysokej nad Kysucou 
Dňa: 14. decembra 2007 
 

 

Vypracoval prednosta OcÚ: Mgr. Anton Varecha 
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