Pracovný plán 2020, aktuálny k 09.12.2020
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.



Údržba miestnych komunikácií
o Posyp miestnych komunikácií posypovým materiálom v zimnom období.
o

Zametanie ciest od posypového materiálu

o

Údržba posypových nádob

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 2020



Pomocné práce pri realizácií chodníka okolo št. cesty



Zabezpečenie služby:
o

Rozvoz stravy

o

Správcu pohrebiska a výkopové práce

1

Pracovný plán 2020, aktuálny k 09.12.2020
Vyšný Kelčov – Zlámaná

Vyšný Kelčov – Zátoka


Zametanie cesty od posypového materiálu (Rieka – Príslop)



Úprava státia pod VOK



Prečistenie odvodňovacej priekopy pri VOK



Vyspravenie miestnych komunikácií



Zber odpadov pri 1100 L kontajnery



Oprava komunikácie – diera v priepuste u Masnicov

Vyšný Kelčov – Rieka


Odstránenie spadnutých stromov



Odvodnenie cesty na úseku: Rieka - Príslup



Oprava komunikácie - diera v priepuste u Veselku



Osadenie dopravných značiek – Snehové reťaze



Zametanie cesty od posypového materiálu



Oprava komunikácie asf. postrekom

Vyšný Kelčov – Hranica a okolie


Zametanie cesty od posypového materiálu



Udržiavanie poriadku okolo kontajnera a komunikácie



Zber čiernej skládky odpadov



Úprava státia pod kontajner 1100 L u Janošca

Vyšný Kelčov – u Petraša

Vyšný Kelčov – u Putkov


Vyspravenie miestnych komunikácií - v súčinnosti domácich obyv.

Vyšný Kelčov – Skala


Oprava miestnej komunikácie - v súčinnosti domácich obyv.
o Vyrezávanie kríkov
o

Výkop a betónovanie odrážok – 5 ks

o

Zametanie a oprava komunikácie asf. postrekom
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Vyšný Kelčov – Dybálka

Vyšný Kelčov – Do Liskov


Zametanie cesty od posypového materiálu



Prečistenie odvodňovacích korýtok a priekop

Vyšný Kelčov – Urban


Údržba zelene



Oprava komunikácie asf. postrekom



Prečistenie odrážok

Vyšný Kelčov – Vŕšok


Výkop a betónovanie odrážok 2 ks – v súčinnosti domácich obyv.

Vyšný Kelčov – Do Slončíkov (u Jurčov)


Zametanie cesty od posypového materiálu



Vyrezávanie drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie



Prečistenie odvodňovacej priekopy



Oprava komunikácie asf. postrekom



Oprava miestnej komunikácie –



o

Príprava poklopov kanalizačných a vodovodných šácht

o

Asfaltovanie

o

Odvodnenie cesty drenážnou rúrou a kamenivom – v súčinnosti domácich obyv.

Osadenie dopravných značiek – Snehové reťaze

Vyšný Kelčov – Slončíky


Zametanie cesty od posypového materiál

Vyšný Kelčov – Základná škola, Telocvičňa a Materská škola




ZŠ
o

Údržba zelene

o

Príprava a realizácia plošného testovania

o

Lokálna oprava strechy

o

Oprava dažďového zvodu

o

Údržba zelene

MŠ

3

Pracovný plán 2020, aktuálny k 09.12.2020


TV
o

Servisné opravy

o Údržba zelene

Vyšný Kelčov – Cintorín a okolie kostola


Údržba zelene



Zimná údržba



Udržiavanie čistoty
o

Zber kahancov, nafúkaného odpadu, oprava vývesných reklamných tabúľ

o

Čistenie chodníka

o

Orezanie konárov stromov

Vyšný Kelčov – u Košinári

Nižný Kelčov


16 BJ č. 1142
o Servisné opravy
o Udržiavacie práce
o Údržba zelene

Varechovský potok

Škradné


Poriadok okolo VOK



Oprava komunikácie asf. postrekom

Široký most


Údržba zelene



Udržiavanie čistoty okolo BUS



Oprava komunikácie asf. postrekom



Prečistenie odrážky



Prečistenie odvodňovacej priekopy

Jedľovník


Oprava komunikácie asf. postrekom
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Furmanec


Oprava komunikácie asf. postrekom

Furmanec – Lesácka cesta - Semeteš


Zber odpadu okolo cesty

Vrch Rieka


Udržiavanie čistoty okolo VOK



Odstránenie spadnutých stromov



Oprava komunikácie asf. postrekom



Výkop a zabetónovanie odrážok 3 ks - v súčinnosti domácich obyv.



Prečistenie odvodňovacej priekopy u Žilinčarov

Kamenec

Závodie

Cintorín ústredie + okolie kostola


Prečistenie odrážky + výkop priekopy nad parkoviskom



Pomocné práce v kostole a na prístrešku „Betlehem“



Pomocné práce pri odstraňovaní spadnutých líp



Demontáž konštrukcie na polyfunkčnom ihrisku, udržiavanie čistoty



Čistenie odvodňovacej priekopy Fara - železničný prejazd



Práce s výsadbou stromu: Strom pokoja



Prevoz drevnej hmoty – guľatiny na vyrezávanie drevených soch.

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

Park OcÚ, ústredie, budova OcU


Sála – príprava na ples



Pomocné práce pri realizácií zateplenia budovy stropu a bočných stien



Dispozičné zmeny v kanceláriách
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o



kanc. Dane, Matrika, Prednosta


Vedenie elektrickej energie



Oprava stien, maľovanie



Presun nábytku

Budova OcÚ
o

Knižnica


Oprava stien



Maľovanie

o Nová šatňa VPP

o



Zrušenie skladového priestoru



Oprava stien, prívod ele. energie, kúrenie



Podlaha

Skladové priestory z vestibulu - Kuchynky (búracie práce, osadenie dverí, maľovanie)

o Javisko – strop + bočné steny


Maľovanie



Elektrické osvetlenie



Demontáž časti konštrukcie opony



Čistenie, oprava opony



Montáž - Ostne proti Lastovičkám



Montáž / demontáž lavičiek, sadenie kvetov, udržiavanie čistoty



Servis fontány a udržiavanie čistoty



Servis oplotenia detského ihriska, revízne opravy



Kvetinový záhon – červené betónové palisády – oprava zlomených palisád



Orezanie kríkov a stromov v parku OcÚ



Výmena rozvádzača elektrickej energie



Realizácia osadenia obrubníkov okolo budovy – fasády, pokládka textílie a kameniva



Realizácia – dokončenie vedenia bleskozvodu a obvodové prepojenie



Čistenie kanalizácie – prepláchnutie potrubia na trase: OcU – Stredisko, Zuskinová - Stredisko



Oprava upadnutej dlažby – chodníka (pri betónovom dvoj stĺpe)



Oprava upadnutej dlažby – pod autobusovou zastávkou



Servis verejného osvetlenia – oprava elektrického vedenia v prívode do stĺpov



Čistenie gaigrov, napojenie gaigrov po zateplení budovy



Realizácia elektrickej nabíjacej stanice



Pomocné práce pri realizácií chodníka okolo št. cesty
o

búracie práce, oprava oplotenia

o

osadenie stĺpov VO, zapojenie VO do elektrickej siete, montáž svietidiel, výložníkov



Udržiavanie poriadku na chodníku smer Šteglík



Oprava státia informačnej mapy VUC (pri areáli PA Adamec)
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Oprava oplotenia detského ihriska

OcÚ – dielne


Údržba zelene a poriadku

Zdravotné stredisko + bytový dom


Servisné elektrikárske práce



Oprava kanalizačného potrubia medzi bytmi a Lekárňou

Dom Služieb


Výkop a položenie dažďovej kanalizácie

Pod Novou Kolóniou, Nová Kolónia, Vysoký breh


Udržiavanie zelene



Zametanie cesty od posypového materiálu

Tj Spartak


Údržba hracej plochy – kosenie a pieskovanie



Údržba čistoty budovy



Servis čerpadla



Výmena podlahy (OSB) v šatni



Vyrezanie kríkov za budovou Tj a drevín



Oprava upadnutej dlažby chodníka pred budovou – 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 – Výškové nadpojenie stĺpov



Prístavba barového pultu



Prívod optického kábla



Realizácia bočného vstupu a chodníka so zábradlím

Tj Spartak – pod Grúňom

U Šteglíka
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Udržiavanie chodníka v zimnom období – vyorávanie



Udržiavanie čistoty chodníka

N. Koniec + u Sojkov


Zametanie posypového materiálu



Gajdicovský potok – prečistenie koryta bagrovaním – Povodie Váhu

Semeteš


Zber odpadu okolo štátnej cesty



Likvidácia čiernych skládok



Upratovanie okolo pamätníka

U Doduli

Ovčovce


Udržiavanie poriadku a čistoty pri VOK

Do kozlíkov

U Cipára


Vyspravenie cesty do Cipkov



Oprava komunikácie asf. postrekom

Solíky - Šupiky


Udržiavanie poriadku a čistoty pri VOK



Oprava komunikácie asf. postrekom



Vyspravenie cesty u Šupikov drťou



Výkop a zabetónovanie odrážok 3 ks - v súčinnosti domácich obyv.

Vysoká nad Kysucou, dňa 09.12.2020

Ing. Ján Lisko
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