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Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ  za rok 2018 
  
 
 Personálne obsadenie úseku prednostu obecného úradu  
 

• 9 „TH“ pracovníkov:  
- 1 prednosta OcÚ  
- 1 pracovník na úseku sociálnych vecí – Margita Kubačáková   
- 1 pracovník na úseku daní a poplatkov – Daniela Kubicová  
- 2 pracovníci na úseku účtovníctva, služieb, školstva a bytovej politiky – 

Janka Kubalová a Emília Kubincová   
- 1 pracovník na úseku poľnohospodárstva  a odpadového hospodárstva – 

Ing. Ján Lisko  
- 1 pracovník na úseku matriky a evidencie obyvateľstva – Anna Opialová  
- 1 pracovník na úseku knižnice a kultúry - Bc. Monika Perďochová, ktorá je  

od 26.10.2016 na materskej dovolenke, od 1.11.2016 na tomto úseku 
pracuje (zástup počas čerpania MD) Nikola Zajacová  

- 1 pracovník na úseku hospodárskej správy a údržby majetku – Rastislav 

Planeta, ktorý ukončil pracovný pomer dňa 23.07.2018. Od 01.08.2018 na 
tomto úseku pracuje Dávid Nekoranec. 

  
Správy z jednotlivých úsekov obecného úradu prednesú samotní zamestnanci.  
  

• 6 „R“ pracovníkov: 
- 2  hrobári – Jozef Budoš, Patrik Kmínek 
- 1  traktorista - Ján Lovász,  
- 2 elektrikári a údržbári – Ivan Pavelka a Pavol Horňák,  
- 1 upratovačka – Mária Cipková  

  
Správu o činnosti Kmeňových pracovníkov „R“,  pracovníkov prijatých na základe 
Programu Europského sociálneho fondu a uchádzačov evidovaných na úrade práce a 
sociálnych vecí, predloží Ing. Ján Lisko, ktorému títo zamestnanci priamo podliehajú.  
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• 2 pracovníci opatrovateľskej služby:  

- opatrovateľka Zdenka Ritnošíková, opatrovaná – Anna Ritnošíková  
  (opatrovateľská služba zrušená dňa 27.3.2018) 
- opatrovateľka Emília Boráková, opatrovaný – Jozef Chromický  

  
„TH“ pracovníci a kmeňoví „R“ pracovníci sa (okrem prác vyplývajúcich z ich 
pracovnej náplne) podieľali na uskutočňovaní akcií, ktoré poriadala obec – 
Reprezentačný ples, Pochovanie basy, Deň matiek, Váľanie mája, Holidays night, 
Futbalový turnaj TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Futbalový turnaj obcí „Vysoká“, 
Matúšovské hodové slávnosti Október úcta k starším, Mikulášsky večierok, Vianočné 
trhy... Všetky tieto aktivity na zabezpečenie uvedených podujatí vykonávali 
pracovníci v čase osobného voľna, za čo im patrí veľké poďakovanie.  
  
  
Vo Vysokej nad Kysucou dňa 13.12.2018 
  
  
Vypracoval: Ing. Ladislav Kubačák, prednosta OcÚ  
	


