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Obec  Vysoká nad Kysucou   

Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ  za rok 2021 
  
 Personálne obsadenie úseku prednostu obecného úradu : 
 

• 10 „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,  riadenie  

   pracovníkov triedy „R“  a organizovaní aktivačných prác – Ing. Ján  Lisko,  
 

- 1 pracovník na úseku matriky a evidencie obyvateľstva – Nikola Zajacová, 
- 1 pracovník na úseku knižnice a kultúry - Bc. Monika Perďochová, 
- 1 pracovník na úseku hospodárskej správy a údržby majetku, úsek výstavby  – 

  Mgr. Dávid Nekoranec,  
- 1 pracovník na úseku  sekretariátu  starostu obce  a na úseku údržby majetku,  

   obce  –  Mgr. Simona Cudráková ( od 1.7.2021).  
 

       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.  
 
              Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu  sa podpísala na 
tom, že prakticky skoro všetky obcou naplánované aktivity v roku 2021  sa zrušili, alebo ak 
sa konali, tak  iba v obmedzenom režime a za predpokladu dodržania prísnych  opatrení 
Úradu verejného zdravotníctva SR. 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.  
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Obec  Vysoká nad Kysucou   

Aj naša obec  sa podieľa na vytváraní takých opatrení aby sa v čo najväčšej miere  zabránilo  
šírenie  vírusu COVID 19: 

- zabezpečovala  celoplošné  testovanie,  
- zabezpečovanie dovozu potravín a najnutnejších potrieb osamelým a chorým 

obyvateľom, 
- organizuje očkovanie obyvateľov obce a blízkeho okolia. 

 
 
 

 
Vo Vysokej nad Kysucou dňa 03.12.2021 
  
  
Vypracoval: Ing. Ladislav Kubačák, prednosta OcÚ  


