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Obec  Vysoká nad Kysucou   

Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ  za rok 2020 
  
 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, ktorá 

bola dlhodobo PN a na následky ťažkej choroby zomrela  dňa 15.03.2020. Počas 
PN  ju zastupovala a po jej smrti tomto mieste pracuje Nikola Zajacová, 

- 1 pracovník na úseku knižnice a kultúry - Bc. Monika Perďochová, 
- 1 pracovník na úseku hospodárskej správy a údržby majetku –Dávid Nekoranec, 

ktorý sa od 01.09.2020 postupne preberá  agendu na úseku výstavby. 
 

           V snahe uľahčiť prístup klientom k niektorým administratívnym úkonom, ktoré 
obecný úrad poskytuje, došlo v priebehu roka 2020 v budove obecného úradu k novým 
dispozičným zmenám.  
Starosta obce rozhodol  o presune kancelárie miestnych daní a poplatkov a taktiež kancelárie 
evidencie obyvateľstva a matriky do miestností na prízemie budovy. Odteraz teda nájdete 
Kanceláriu daní a miestnych poplatkov (p. Daniela Kubicová) a taktiež Kanceláriu evidencie 
obyvateľstva a matriky (Nikola Zajacová),  na prízemí budovy Obecného úradu vo Vysokej 
nad Kysucou, pričom obidve kancelárie sú sprístupnené samostatným bezbariérovým 
vchodom, ktorý sa nachádza pri čelnom pohľade z ľavej strany budovy. 
          K dispozičným  a reorganizačným zmenám zároveň došlo i na druhom nadzemnom 
podlaží budovy obecného úradu: 

- do uvoľnených priestorov (bývala kancelária  daní a poplatkov), bola presunutá 
pracovníčka  na   úsek spracovania mzdy a úseku  školstva p. Emília Kubincová,  

- do uvoľnených priestorov (bývala kancelária  matriky a evidencie),  boli presunutí 
Ing. Ladislav Kubačák, prednosta OcÚ a pracovník na úseku výstavby a takisto  
Dávid Nekoranec,   pracovník na úseku hospodárskej správy a údržby majetku,  
ktorý  zároveň postupne preberá  agendu na úseku výstavby. 

- z bývalej kancelárie prednostu OcÚ,  bol zriadený sekretariát starostu obce a 
kancelária hlavného kontrolóra obce p. Ing. Marcela Nekoranca.  

Správy z jednotlivých úsekov obecného úradu prednesú samotní zamestnanci.  
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• 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.  
 
         Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu  sa podpísala na 
tom, že prakticky od polovice marca sa skoro všetky obcou naplánované aktivity v roku 2020 
zrušili, alebo ak sa konali, tak  iba obmedzene a za predpokladu dodržania prísnych  
opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Aktuálna situácia v súvislosti so šírením pandémie korona vírusu COVID 19 priniesla do 
našich životov situácie, na ktoré sme neboli zvyknutí. 
Chod obecného úradu je zabezpečovaný v zmysle  opatrení Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky.  
Aj keď  sa pracovníci samosprávy v „boji“ proti šíreniu pandémie korona vírusu COVID 19 
spomínajú iba okrajovo  ( alebo vôbec),  ich  aktivita  bola a je  veľmi významná, nakoľko  bez 
ich pomoci by bola situácia  šírenia  nákazy koronavírusu oveľa horšia: 

a) prvá vlna:   
- zabezpečovanie  a roznášanie ochranných  rúšok  po domácnostiach,  

zabezpečovanie  a predaj dezinfikačných prostriedkov, zabezpečovanie dovozu 
potravín a najnutnejších potrieb osamelým a chorým obyvateľom, 

b)  druhá vlna:   
- príprava a zabezpečovanie  miestnosti pre celoplošné testovanie, administratívna 

výpomoc  pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19, zabezpečovanie 
dovozu potravín a najnutnejších potrieb osamelým a chorým obyvateľom. 

 
 
 

Mimopracovné aktivity pracovníkov obce Vysoká nad Kysucou: 
- kosenie areálu bývalej ZŠ v Hornom  Kelčove 
- ukladanie zámkovej dlažby na palety ( na parkovisku pred RD č. 238), 
- Sv. Mikuláš 2020 – toho roku neprišli deti za sv. Mikulášom ale naopak sv. Mikuláš 

netradične prišiel k deťom. 
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou dňa 07.12.2020 
  
  
Vypracoval: Ing. Ladislav Kubačák, prednosta OcÚ  


