Pracovný plán 2018, aktuálny k 18.12.2018
Všeobecne


Servisné opravy verejného osvetlenia.
o

Výmena žiaroviek, predradníkov, tlmiviek, svietidiel, výroba konzol

o

Odpis stavu spotreby elektrickej energie



Servisné opravy rozhlasu.



Montáž, servis a demontáž vianočných ozdob.



Demontovanie TKR



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, udržiavanie čistoty
okolo VOK



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

o

Strieborná Kysuca



Príprava obecných podujatí podľa Kalendára podujatí 2018



Zabezpečenie služby:
o

Rozvoz stravy

o

Správcu pohrebiska a výkopové práce

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)
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Vyspravenie ciest štrko-drvou

Vyšný Kelčov – Rieka


Prečistenie odvodňovacej priekopy u rod. domu pána Veselku, Hazuku



Odstránenie konárov zasahujúcich do elektrického vedenia popri ceste III/48717

Vyšný Kelčov – Hranica a okolie


Rozdelenie 1100 l kontajnerov

Vyšný Kelčov – u Petraša

Vyšný Kelčov – u Putkov


Vyspravenie cesty štrko-drvou



Vyrezanie drevín okolo miestnej komunikácie



Zabezpečenie 1100 lit kontajnera na odpad

Vyšný Kelčov – Skala

Vyšný Kelčov – Dybálka

Vyšný Kelčov – Do Liskov


Prečistenie korýtok



Vyrezanie drevín a náletov okolo komunikácie

Vyšný Kelčov – Urban


Prečistenie odvodňovacej priekopy

Vyšný Kelčov – Vŕšok


Prečistenie cestných odrážok

Vyšný Kelčov – Do Slončíkov (u Jurčov)


Orezanie drevín okolo VOK



Prečistenie odvodňovacej priekopy

Vyšný Kelčov – Slončíky

Vyšný Kelčov – Stred


Výmena dreveného stĺpa na trase: Bytovka – Vŕšok (7m)
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Pomocné práce na rekonštrukcií budovy Požiarnej zbrojnice
o

Vedenie káblov, pomoc pri výmene krytiny

o

oprava stien

o

montáž vitrín vrátane osvetlenia

o

odvodnenie budovy

Vyšný Kelčov – Základná škola, Telocvičňa a Materská škola


Údržba zelene v areáli ZŠ, Tv, MŠ



Servisné práca s oplotením objektu



Odstránenie kríkov pred telocvičnou



ZŠ – výmena zámkov na kotolni



Odvoz a zhodnotenie chemického odpadu



o

chemikálie

o

ostatný materiál v chemickom kabinete

Telocvičňa
o oprava poškodeného obkladu, výmena rebrín, kotvenie ochrany radiátorov, výmena žiaroviek
na chodbe, zamykanie dverí do Telocvične
o

renovácie WC – oprava stien a maľovanie, náter coklov, náter zárubní, výmena WC, náter
umývadiel, výmena svietidiel, výmena dosák vešiakov

o

servisné elektrikárske práce

o

CO sklad – presun materiálu CO do skladu v ústredí, oprava stien, nový otvor (zárubňa
a dvere 90P)

o


Oprava sklobetónu, servis stropných svietidiel, odstránenie poškodených skríň

MŠ
o Výroba a montáž konzoly na vlajky
o Servisné elektrikárske práce
o Osvetlenie chodníka
o Výmena zvodov

Vyšný Kelčov – Cintorín a okolie


Údržba zelene



Zimná údržba



Vysypanie chodníka štrko-drvou



Udržiavanie čistoty
o

zber kahancov, nafúkaného odpadu, oprava vývesných reklamných tabúl
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Vyšný Kelčov – u Košinári


Odstránenie kalamitnej situácie



Výmena drevených stĺpov VO (7m, 9m)

Nižný Kelčov


Odstránenie drevín v smere do Škradného



Odvodnenie cesty - smerom na Budatín



16 BJ č. 1242
o Servisné opravy
o Montáž žalúzií
o Údržba zelene

Varechovský potok


Vyspravenie ciest štrko-drvou

Škradné


Údržba zelene pri vstupu do miestnej časti



Prečistenie priekopy okolo cesty



Poriadok okolo VOK



Odstránenie kríkov okolo miestnej komunikácie

Široký most


Údržba zelene



Udržiavanie čistoty okolo BUS

Jedľovník


Zber odpadu okolo miestnej komunikácie

Furmanec


Zber odpadu okolo miestnej komunikácie

Vrch Rieka


Udržiavanie čistoty okolo VOK



Čierna skládka – zber odpadov



Prečistenie priepustu

Kamenec


Brúsenie a náter mostu
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Závodie


Oprava cestného priepustu
o

Výkop, výmena rúry, betónovanie zbernej imky

Cintorín ústredie + okolie kostola


Vybudovanie nového WC pri kostole
o



prívod elektrickej energie, osvetlenie, montáž drevenej strechy a obloženia

Realizácia 1. etapy chodníka
o

Výkop, usadenie obrubníkov, prívod elektrického vedenia, vývod vodovodných ventilov,
vyrovnanie podkladu, položenie textílie a dlažby.



Pomocné práce v kostole



Servisné práce na polyfunkčnom ihrisku, udržiavanie čistoty



Čistenie odvodňovacej priekopy Fara- železničný prejazd

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


Montáž / demontáž spomaľovacieho prahu – retardér + označenie dopravnou značkou



Servisné elektrikárske práce

Park OcÚ, ústredie, budova OcU


Sála – príprava na ples



Budova OcU
o montáž prahov, montáž gumených koliesok na vešiaky
o Realizácia Výlevky Wc muži vestibul
o

Atika- presun káblov, odstránenie nepotrebnej techniky

o

Bleskozvody - meranie, výkop, položenie zemiaceho vedenia a tyče.



Sklad na poschodí – Renovácia: Omietky, maľovanie, podlaha a regály



Montáž / demontáž lavičiek, sadenie kvetov, udržiavanie čistoty



Servis fontány a udržiavanie čistoty



Servis oplotenia detského ihriska, náter konštrukcií.



Park - Slnečné hodiny



Suterén – Kovové regále na veľkokapacitné stany



Výmena vitrín, montáž a osvetlenie



Sanácie farského potoka- prekrytie

OcÚ – dielne


Údržba zelene a poriadku
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Zdravotné stredisko + bytový dom


Výmena podlahy pri vstupe, čistiaca zóna, náter kyvadlových dverí, svetlo na senzor



Čiastočná oprava strechy – zatečenie na schodisku

Dom Služieb


Výmena okien – EKODREVSTAV



Renovácia vstupu – schodiska do budovy
o



Schodisko, dlažba, čistiaca zóna

Oprava miestnosti – šatne oproti WC

Pod Novou Kolóniou, Nová Kolónia, Vysoký breh


Zber kríkov a konárov a ich odvoz



Udržiavanie zelene



Prečistenie priekopy u rod. domu Oľgy Bobčíkovej.



Prečistenie priepustu v súčinnosti Správy ciest)

Tj Spartak


Výmena podlahy (OSB)v šatni



Výmena okna a vchodových dverí (v starej budove)



Montáž operadiel a vešiakov



Montáž svietidiel na osvetlenie hracej plochy



Výmena sita na hracej ploche



Výmena rýn a zvodov

Tj Spartak – pod Grúňom

U Šteglíka


Udržiavanie chodníka v zimnom období – vyorávanie

N. Koniec + u Sojkov


Vyrezanie drevín zasahujúcich do cesty



Kosenie Gajdicovského potoka
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Semeteš


Zber odpadu okolo štátnej cesty



Udržiavanie čistoty okolo VOK



Vyrezanie kríkov smer Cipár - Solíky

U Doduli

Ovčovce


Výmena dreveného stĺpa VO

Do Kozlíkov

U Cipára


Sprístupnenie kaplnky v zimnom období



Prečistenie odrážky u DD



Oprava oplotenia pri Kaplnke

Solíky - Šupiky


Výkop odvodňovacej priekopy



Betónovanie cestnej odrážky



Oprava ciest – vysypanie štrko-drvou

Vysoká nad Kysucou, dňa 18.12.2018

Ing. Ján Lisko
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