Pracovný plán 2019, aktuálny k 10.12.2019
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 profile miestnych komunikácií,
o Udržiavanie zelene v okolí autobusových zastávok a „Vítajte v obci“



Údržba pohrebísk
o Sprístupňovanie pohrebísk v zimnom období.
o Udržiavanie zelene a poriadku na pohrebiskách.
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

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 2019



Zabezpečenie služby:
o

Rozvoz stravy

o

Správcu pohrebiska a výkopové práce

Vyšný Kelčov – Zlámaná

Vyšný Kelčov – Zátoka


Zametanie cesty od posypového materiálu (Rieka – Prislup)



Pomocné práce pri renovácie Kríža na Príslupe



Vyspravenie miestnych komunikácií
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Vyšný Kelčov – Rieka


...

Vyšný Kelčov – Hranica a okolie


Zametanie cesty od posypového materiálu



Udržiavanie poriadku okolo kontajnera a komunikácie

Vyšný Kelčov – u Petraša


....

Vyšný Kelčov – u Putkov


Vyspravenie miestnych komunikácií

Vyšný Kelčov – Skala

Vyšný Kelčov – Dybálka

Vyšný Kelčov – Do Liskov


Zametanie cesty od posypového materiálu

Vyšný Kelčov – Urban


Údržba zelene

Vyšný Kelčov – Vŕšok


...

Vyšný Kelčov – Do Slončíkov (u Jurčov)


Zametanie cesty od posypového materiálu



Vyrezávanie drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie



Prečistenie odvodňovacej priekopy

Vyšný Kelčov – Slončíky


Vyrezávanie drevín zasahujúcich do miestnej komu

Vyšný Kelčov – Stred


Zametanie cesty od posypového materiálu



Oprava oplotenia pôvodnej žumpy od základnej školy
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Vyšný Kelčov – Základná škola, Telocvičňa a Materská škola




ZŠ
o

Uskladnenie kompostérov v kotolni

o

Upratanie priestorov, kontrola stavu prítoku a odtoku vody

MŠ
o Prepojenie kanalizácie a odvodnenie povrchovej vody do vodného toku
o Výmena a oprava WC (deti, personál), maľovanie priestorov, oprava zrkadla (deti)



o

Areál – odstránenie zlomených drevín – tuje

o

Lokálna oprava strechy

o

Čistenie WC a kanalizácie (trasa TV-MŠ)

o

Šatne a chodba – oprava stien, maľovanie, servis osvetlenia

o

WC – dláždenie a výmena WC (šatňa chlapci a dievčatá)

o

Býv. sklad CO – triedenie materiálu, presun do hlavného skladu CO v ústredí obce,

TV

vytvorenie skladu pre Gymnastický klub, zmena dispozície dverí.
o

Oprava vstupu – betónovanie

o Servis osvetlenia v telocvični – kontrola technického krytia svietidiel, výmena žiaroviek

Vyšný Kelčov – Cintorín a okolie kostola


Údržba zelene



Zimná údržba



Udržiavanie čistoty
o



zber kahancov, nafúkaného odpadu, oprava vývesných reklamných tabúl

Renovácia interiéru objektu (maľovanie)

Vyšný Kelčov – u Košinári


Odstránenie drevín a konárov zasahujúcich do cestnej komunikácie

Nižný Kelčov


Odvodnenie cesty Budatín



16 BJ č. 1142
o Servisné opravy udržiavacie práce
o Montáž žalúzií
o Údržba zelene

3

Pracovný plán 2019, aktuálny k 10.12.2019
Varechovský potok


Vyspravenie miestnych komunikácií

Škradné


Poriadok okolo VOK



Frézovanie povrchu mosta a asfaltovanie



Rozšírenie VO pri lavičke (betónovanie stĺp, prívod elektrickej energie)

Široký most


Údržba zelene



Udržiavanie čistoty okolo BUS

Jedľovník


Odstránenie konárov a náletových drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie nad objektom býv.
štátnych majetkov.

Furmanec


....

Furmanec – Lesácka cesta - Semeteš


Zber odpadu okolo cesty

Vrch Rieka


Udržiavanie čistoty okolo VOK



Čistenie odvodňovacej priekopy – u Žilinčarov

Kamenec


Poskytnutie materiálu na opravu cesty – výfrezok



Oprava lavička cez rieku – výmena dreveného roštu

Závodie

Cintorín ústredie + okolie kostola


Prečistenie odrážky + výkop priekopy



Zabetónovanie odrážky



Realizácia 2. etapy chodníka
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o

Výkop, usadenie obrubníkov, prívod elektrického vedenia, vývod vodovodných ventilov,
vyrovnanie podkladu, položenie textílie a dlažby, realizácia parkovacej plochy a státia pre
kontajnery, položenie chráničky na optický kábel.



Pomocné práce v kostole



Pomocné práce pri stavbe a montáži kostolnej veže



Pomocné práce pri likvidácií vyvrátenej lipy



Montáž zábrany proti hniezdeniu vtáctva na veži kostola



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



Udržiavanie čistoty a poriadku na moste



Realizácia detského ihriska s preliezkami na pôvodnom antukovom ihrisku
o Výkop obrubníkov a tyčí
o Betónovanie obrubníkov a pätky
o Navážka podložia, štrku, gumenej podložky
o Navážka zeminy a úprava terénu.

Park OcÚ, ústredie, budova OcU


Sála – príprava na ples



Pomocné práce s realizáciou nových WC na prízemí



Budova OcÚ
o Bleskozvod


Výkop a položenie zemiacej pásoviny, uzemnenie zemiacou tyčou, napojenie na
verejné osvetlenie.

o

o

o



Pokládka cestných obrubníkov, dosyp štrkom 16-32 Dunajský praný



Napojenie na pôvodné zachytávače, doplnenie zvodov na budove.



Odstránenie nedostatkov v zmysle revízne správy (napr. dotyk vedenia so strechou)

Montáž núdzových svietidiel


OcÚ



Sála

Knižnica


Oprava stien



Maľovanie

Prístrešok knižnica


Demontáž, príprava železných pätiek
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Montáž konštrukcie (Ekodrevstav)



Odvodnenie

o Balkóny - dlažba

o

o



Vyrovnanie podlahy



Hydroizolácia



Pokládka dlažby a coklov



Šparovanie

Zateplenie stropu budovy OcU a KD


Upratovanie



Vyviazanie káblov



Pomocné práca pri vykládke izolačného materiálu

Zateplenie stropu Javiska


Demontáž závesov a konštrukcie



Demontáž svietidiel



Prívod elektrickej energie (svetlá, zásuvky)



Montáž nápisov budovy



Umývanie fasády



Pomocné práce pri realizácií ornamentu



Montáž / demontáž lavičiek, sadenie kvetov, udržiavanie čistoty



Servis fontány a udržiavanie čistoty



Servis oplotenia detského ihriska, náter konštrukcií, výmena piesku, dosyp štrku, revízne opravy



Park - Slnečné hodiny



Kvetinový záhon – červené betónové palisády



Montáž držiakov kvetov na stĺpy VO



Výmena vitrín, montáž a osvetlenie



Dispozičná zmena skladu na poschodí OcÚ (kuchynka)



Realizácia ihriska WORKOUT a rozprávkovej lavičky



Orezanie kríkov a stromov v parku OcÚ

OcÚ – dielne


Údržba zelene a poriadku

Zdravotné stredisko + bytový dom


Čistenie suterénu a odvoz odpadov



Servisné elektrikárske práce

Dom Služieb


Montáž núdzového osvetlenia
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Pod Novou Kolóniou, Nová Kolónia, Vysoký breh


Udržiavanie zelene



Zametanie cesty od posypového materiálu

Centrum


Pomocné práce pri realizácií chodníka okolo št. cesty



Výmena železného stĺpa pri dome č. 167



Udržiavanie poriadku na chodníku smer Šteglík



Montáž zábrany na chodník (2 ks)

Tj Spartak


Údržba hracej plochy



Údržba čistoty budovy



Servis čerpadla



Výmena podlahy (OSB)v šatni



Vyrezanie kríkov za budovou Tj a drevín



Oprava upadnutej dlažby chodníka – nerovnosť



Výmena oporných palisád pod tribúnou



Výmena dreveného sedenia a náter



Brúsenie a náter bránok, zábradlí, konštrukcie ochranných sietí



Oprava striedačiek – lexan



Realizácia „tribúny“ pre delegáta a kameramana



Osvetlenie hracej plochy – dĺžkové napojenie stĺpov



Prístavba barového pultu



Prívod optického kábla

Tj Spartak – pod Grúňom


Výkop odvodňovacej priekopy – predbežná sonda zanesenia zeminou

U Šteglíka


Udržiavanie chodníka v zimnom období – vyorávanie



Udržiavanie čistoty chodníka

N. Koniec + u Sojkov


Zametanie posypového materiálu



Dispozičné zmeny pri VO a RO
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Semeteš


Zber odpadu okolo štátnej cesty
o



Likvidácia čiernej skládky pri združeniu TKO Semeteš

Sprístupnenie kaplnky v zimnom období

U Doduli

Ovčovce


Udržiavanie poriadku a čistoty pri VOK



Odvoz pneumatík

Do kozlíkov

U Cipára


Realizácia betónového odvodnenia s mrežou u DD vrátane uloženia korýtok na odtok vody



Vyspravenie cesty do Cipkov

Solíky - Šupiky


Udržiavanie poriadku a čistoty pri VOK



Vyspravenie cesty u Šupikov

Vysoká nad Kysucou, dňa 10.12.2019

Ing. Ján Lisko
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