Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ
za rok 2013
Personálne obsadenie úseku prednostu obecného úradu:
•

7 „TH“ pracovníkov:

-‐

1 pracovník na úseku sociálnych vecí,

-‐

1 pracovník na úseku daní a poplatkov,

-‐

2 pracovníci na úseku účtovníctva, služieb, školstva a bytovej politiky,

-‐

1 pracovník na úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva,

-‐

1 pracovník na úseku matriky a evidencie obyvateľstva,

-‐

2 pracovník na úseku knižnice a kultúry.

	
  
Dňa 1.10.2013 bola na základe výberového konania, prijatá na úsek kultúry a knižnice
obce Vysoká nad Kysucou Bc. Monika Perďochová.
Správy z jednotlivých úsekov obecného úradu prednesú samotní zamestnanci.

•

7 „R“ pracovníkov:

-‐

2 hrobári,

-‐

2 elektrikári a údržbári,

-‐

1 traktorista,

-‐

1 upratovačka.
V roku 2013 ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku dvaja pracovníci
– Ján Jurkovič a Pavol Lučan . Na uvoľnené miesto bol prijatý do pracovného pomeru na
základe výberového konania iba jeden pracovník - dňa 19.3.2013 p. Jozef Budoš.

Správu o činnosti kmeňových pracovníkov „R“ a pracovníkov prijatých na základe Programu
Európskeho sociálneho fondu a uchádzačov evidovaných na úrade práce, predloží
zamestnanec na úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Ing. Ján Lisko,
ktorému títo zamestnanci priamo podliehajú.
„TH“ pracovníci a kmeňoví „R“ pracovníci sa podieľali na uskutočňovaní akcií, ktoré
poriadala obec – Reprezentačný ples, Pochovanie basy, Deň matiek, Váľanie Mája, Deň detí,
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80. Výročie založenia TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Október úcta k starším, Mikulášsky
večierok, Vianočné trhy... V mesiaci apríl 2013 sa zúčastnili na čistení toku Kysuca v rámci
výzvy „ Priezračná Kysuca“. Všetky tieto aktivity vykonávali v čase osobného voľna za čo im
patrí veľká vďaka.
Na úseku prednostu a odboru výstavby bolo pridelených ku dňu 10.12.2013 celkom 129
spisov pozostávajúcich zo 471 záznamov.
K uvedenému dňu je uzavretých 111 spisov a rozpracovaných 17 spisov.

Vo Vysokej nad Kysucou
Dňa: 10. decembra 2012

Vypracoval prednosta OcÚ: Ing. Ladislav Kubačák
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