Pracovný plán 2017, aktuálny k 06.12.2017
Všeobecne:


Servisné opravy verejného osvetlenia.



Servisné opravy rozhlasu.



Údržba miestnych komunikácií
o Posyp miestnych komunikácií posypovým materiálom v zimnom období.
o Udržiavanie zelene v okrajoch miestnych komunikácií, v okolí autobusových zastávok



Údržba pohrebísk
o Sprístupňovanie pohrebísk v zimnom období.
o Udržiavanie zelene na pohrebiskách, hrabanie lístia.
o Zber kahancov.



Údržba čistoty autobusových zastávok a ich sprístupnenie v zimnom období.



Zvoz kontajnerov 1100 l k prístupovým cestám, servisné opravy kontajnerov.



Zber odpadov



o

Elektroodpad a nebezpečný odpad: 2x

o

Objemný odpad: 2x

o

Osadový zber: 7x

o

Zber odpadkov okolo štátnej cesty II/487, III/48717, II/541 (3x)

o

Upratovanie odpadov okolo kontajnerov VOK, 1100l a ich sprístupnenie.

o

Zber a výmena papiera: 3x

o

Zber a likvidácia čiernych skládok

Príprava obecných podujatí podľa Kalendára podujatí 2017

Vyšný Kelčov – Zlámaná

Vyšný Kelčov – Zátoka


Zber odpadu pri kontajneri 1100 lit



Zber odpadu okolo prístupovej komunikácií



Vyrezávanie kríkov a zber odpadov okolo komunikácie od Príslopu k „splavu“



Prečistenie odrážok - zvodidiel v Zadnej Zátoke (2 ks)

Vyšný Kelčov – Rieka


Prečistenie odvodňovacej priekopy u rod. domu pána Veselku, Hazuku



Odstránenie konárov zasahujúcich do elektrického vedenia popri ceste III/48717
o

Odstránenie vŕby oproti rod. domu p. Hacaja

o

Okolo štátnej komunikácie

Vyšný Kelčov – Hranica


Prečistenie odvodňovacích priekop
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Úprava terénu pri kontajneroch, krížu a na ceste

Vyšný Kelčov – u Petraša

Vyšný Kelčov – u Putkov

Vyšný Kelčov – Skala

Vyšný Kelčov – Dybálka


Zber odpadkov v lese – čierna skládka (10 ks vriec)

Vyšný Kelčov – Do Liskov


Údržba zelene v profile cesty



Čistenie odvodňovacej priekopy



Pomoc pri pokládke korýtok (korýtka kládli „domáci“, pomoc len obecným traktorom)

Vyšný Kelčov – Urban


Prečistenie odrážok a odvodňovacích priekop, opätovné betónovanie zvodidiel nad rod. domom p.
Kubicu – smer Vŕšok



Udržiavanie čistoty v okolí BUS



Prečistenie odvodňovacej priekopy u Kubincových



Zabetónovanie 2 ks zvodidiel, výroba a montáž pojazdových profilov do zvodidiel



Úprava korýtok a ich čistenie nad rod. domom p. Kubicu a p. Vanka

Vyšný Kelčov – Vŕšok


Prečistenie odrážok v ceste, prečistenie priekopy pri rod. dome Kubicu

Vyšný Kelčov – Do Slončíkov (u Jurčov)


Čistenie korýtok pri kontajneri VOK



Odvoz / dovoz nádoby s posypovým materiálom



Montáž železného stĺpu a verejného osvetlenia nad rod. domom p. Šromku

Vyšný Kelčov – Slončíky


Údržba zelene pri vstupu do miestnej časti



Čistenie priekopy a cestných odrážok, odstránenie konárov zasahujúcich do profilu miestnej
komunikácie

Vyšný Kelčov – Stred
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Prečistenie odrážky u rodinných domov p. Krasulovej, Liskovej, Ligačovej



Prečistenie odrážok a priekop od rod. domu p. Hejdu smerom k rod. domu Ďurčanský, odstránenie
konárov zasahujúcich do profilu komunikácie



Osadenie informačnej tabule – smerovníky, presun dopravnej značky

Vyšný Kelčov – Základná a Materská škola


Oprava pilierov budovy MŠ



Vedenie elektroinštalácie v budove MŠ



Výroba a montáž konzoly na vlajky



Čistenie oplotenia areálu školy a oprava oplotenia (stĺpiky, pletivo, bránky, vyrezávanie kríkov)



Oprava brány do areálu MŠ a školy



Presun nábytku do školy E.A.Cernana a predaj nábytku



Znášanie nábytku a likvidácia odpadov zo školy, likvidácia chemických látok



Práce spojené s kontrolou elektrického kúrenia a dodávky teplej vody



Kosenie areálu, čistenie chodníka od hasiacich prístrojov

Vyšný Kelčov – Cintorín a okolie


Zber kahancov



Odstránenie náletových drevín



Zber odpadu v potoku a na brehoch



Príprava dlažby pod prístrešok



Úprava chodníka pred kostolom



Úprava chodníka nad Domom Smútku



Premiestnenie VOK + nové státie pod VOK

Vyšný Kelčov – u Košinári

Nižný Kelčov


Pomocné práce v Požiarnej zbrojnici pri rekonštrukcií priestranstva v užívaní DHZ



Pomocné práce s dokončením i prevádzkovaním bytového domu 16 BJ
o

upratovanie, čistenie kanalizácie, servisné elektrické práce,

o Splanírovanie zeminy a podsiatie trávou, farebné označenie betónových poklopov

Varechovský potok


Údržba zelene pri vstupu do miestnej časti



Vitajte v obci – Renovácia
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Vyspravenie cesty štrkodrťou

Škradné


Údržba zelene pri vstupu do miestnej časti



Prečistenie priekopy okolo cesty



Poriadok okolo VOK

Široký most


Údržba zelene a čistoty pri BUS zastávke

Jedľovník

Furmanec


Čiastočné odstránenie drevín a konárov zasahujúcich do profilu komunikácie

Vrch Rieka


Čistenie okolo kontajnera VOK



Obnaženie priepustu po záplavách pri stĺpe č. 408



Stabilizácia Kríža u Žilinčárovcov

Kamenec

Závodie

Cintorín ústredie + okolie kostola


Kosenie



Odstránenie náletových drevín



Oprava vodovodu – ventilov



Zber kahancov a udržiavanie pohrebiska



Servis polyfunkčného ihriska pri Kostole – sito, bránky, hracia plocha, lístie, konáre



Udržiavanie odrážky nad parkovacou plochou



Vybudovanie nového WC pri kostole
o

betónová platňa, vodovodná prípojka, betónová žumpa, prívod elektrickej energie, osvetlenie,
montáž drevenej strechy a obloženia

ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou + Jedáleň


Montáž / demontáž spomaľovacieho prahu – retardér + označenie dopravnou značkou



Zapojenie konvektomatu + digestor
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Pomocné práce pri rekonštrukcií toalety MŠ



Servisné elektrikárske práce

Park OcÚ, ústredie, budova OcU


Sála – príprava na ples



Budova OcU - renovácia interiéru (Omietky, maľovanie, zábradlie, svietidlá)



Montáž / demontáž lavičiek, sadenie kvetov, udržiavanie čistoty



Servis fontány a udržiavanie čistoty



Podsiatie trávy, orezávanie kríkov, dosypanie kôry



Čistenie fontány, náter gule



Servis oplotenia detského ihriska

OcÚ – dielne


Udržiavanie čistoty



Kosenie areálu

Zdravotné stredisko + bytový dom


Kosenie areálu



Výmena dverí



Zateplenie severnej steny budovy (zubár, lekáreň, všeobecný lekár)



Renovačné práce v ambulancií zubára



Izolovanie strechy (diery a trhliny v krytine)

Dom Služieb

Pod Novou Kolóniou, Nová Kolónia, Vysoký breh


Údržba zelene a čistoty

Tj Spartak


Rekonštrukčné práce – nové šatne
o

Šatne – podlaha, steny, izolácie, omietky, dlažba, maľovanie, osvetlenie, zásuvky, vešiaky,
lavice

o

Chodba – Osvetlenie, vyrovnanie stien a stropu



Udržiavanie čistoty interiéru i exteriéru



Pieskovanie hracej plochy

Tj Spartak – pod Grúňom
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U Šteglíka


Udržiavanie čistoty chodníka v letnom období



Udržiavanie chodníka v zimnom období - vyorávanie

N. Koniec – u Sojkov


Údržba zelene



Čistenie odvodňovacej priekopy smerom do Rekši

N. Koniec


Údržba zelene



Servisné práce na VO a Rozhlase



Vitajte v obci - Renovácia



Prehĺbenie koryta potoka na hranici k.ú s Turzovkou

Semeteš
U Doduli

Ovčovce

Do kozlíkov

U Cipára

Solíky


Prečistenie priekop a odrážok

Šupíky

Vypracoval:

Ing. Ján Lisko

Dňa:

06.12.2017
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