Pracovný plán 2021, aktuálny k 07.12.2021
Všeobecne


Servisné opravy verejného osvetlenia.
o

Výmena žiaroviek, predradníkov, tlmiviek, svietidiel, výroba konzol

o

Odpis stavu spotreby elektrickej energie



Servisné opravy rozhlasu.



Servisné opravy strojovej techniky



Prevoz letnej a zimnej strojovej techniky



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“
o Orezávanie konárov stromov



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


Zber kahancov



Udržiavanie vodovodu



Údržba čistoty autobusových zastávok a ich sprístupnenie v zimnom období.



Zvoz kontajnerov 1100 L k prístupovým cestám, servisné opravy kontajnerov, udržiavanie čistoty
okolo VOK, rozvoz kompostérov



Revízne správy a opravy porúch



Pomocné práce s prípravou testovania a očkovania na COVID 19



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



Realizácia projektov



Zabezpečenie služby:
o

Rozvoz stravy

o

Správcu pohrebiska a výkopové práce
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Vyšný Kelčov – Zlámaná

Vyšný Kelčov – Zátoka


Zametanie cesty od posypového materiálu (Rieka – Príslop)



Vyspravenie miestnych komunikácií



Zber odpadov pri 1100 L kontajnery

Vyšný Kelčov – Rieka


Orezávanie konárov



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

Vyšný Kelčov – u Petraša

Vyšný Kelčov – u Putkov

Vyšný Kelčov – Skala

Vyšný Kelčov – Dybálka

Vyšný Kelčov – Do Liskov

Vyšný Kelčov – Urban

Vyšný Kelčov – Vŕšok


Oprava komunikácie asf. postrekom



Doplnenie posypovej nádoby

Vyšný Kelčov – Podsmrečník


Oprava komunikácie asf. postrekom

Vyšný Kelčov – Do Slončíkov (u Jurčov)
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Oprava diery v ceste



Zametanie cesty od posypového materiálu



Vyrezávanie drevín zasahujúcich do miestnej komunikácie



Oprava komunikácie asf. postrekom

Vyšný Kelčov – Slončíky


Zametanie cesty od posypového materiál



Oprava komunikácie asf. postrekom

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

Oprava rohu budovy

o

Oprava zásobnika vody (bojler)

o

Údržba zelene

o

Servisné opravy

MŠ

TV

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

Vyšný Kelčov – u Košinári


Oprava plochy BUS a Sevak po vandalizme

Nižný Kelčov


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


Oprava komunikácie asf. postrekom

Škradné


Poriadok okolo VOK

Široký most


Údržba zelene



Udržiavanie čistoty okolo BUS



Oprava komunikácie asf. postrekom



Prečistenie odvodňovacej priekopy



Oprava plochy ŽSR po vandalizme

Jedľovník


Pomocné práce pri rozvoze kameniva na oprave cesty na Zadnej Šatine

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



Vyrezávanie konárov v zimnom období



Prečistenie odvodňovacích priekop

Kamenec

Závodie


Oprava komunikácie asf. postrekom

Cintorín ústredie + okolie kostola


Pomocné práce v kostole a okolí kostola
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Demontáž konštrukcie na polyfunkčnom ihrisku, udržiavanie čistoty



Čistenie odvodňovacej priekopy Fara - železničný prejazd



Prevoz drevnej hmoty – guľatiny na vyrezávanie drevených soch.

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


Výmena dopadovej plochy na ihrisku (býv. antukové ihrisko)



Montáž / demontáž spomaľovacieho prahu – retardér + označenie dopravnou značkou



Servisné elektrikárske práce



Udržiavanie čistoty a poriadku na moste



Realizácia – prechod pre chodcov

Park OcÚ, ústredie, budova OcU


Preventívne čistenie kanalizácie



Výstavba nového WC v suteréne OcÚ pre R a VPP pracovníkov



Čiastočná výmena - obnova radiátorov



Výmena dopadovej plochy na ihrisku WORKOUT vrátane tekutého koberca



Oprava strechy – zatekanie cez demontované zachytávače



Sadenie okrasných kvetov



Servisné práce fontány



Zníženie chodníka na prechod pre chodcov



Výmena obrubníkov na vjazde



Výmena kanalizačných poklopov na chodníku okolo št. cesty



Ukladanie dlažby na palety



Renovácia starých stoličiek „holanďanky“



Oprava party stanov



Oprava schodiska do Sále a do Knižnice



Pomocné práce pri realizácií prístreškov na vstupy



Maľovanie miestností



Pomocné práce pri realizácií dokončenia ornamentov na budove



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
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Realizácia – dokončenie vedenia bleskozvodu a obvodové prepojenie



Výmena kanalizačného poklopu pred OcU



Elektroinštalačné práce pri projekte „Rozprávková lavička“



Príprava základu pre Balíkobox



Montáž smetného koša na separ. zber k workoutovému ihrisku

OcÚ – dielne


Údržba zelene a poriadku



Oprava 1100 lit kontajnerov



Oprava traktorovej vlečky a prívesného vozíka



Prevoz techniky

Zdravotné stredisko + bytový dom


Servisné elektrikárske práce

Dom Služieb

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



Výmena čerpadla



Výstavba tribúny



Posun zábradlia



Realizácia vstupného chodníka k tribúne



Oprava striedačiek



Vyrezanie krovín za budovou



Výmena plastových okien

Tj Spartak – pod Grúňom


Odvoz konárov z orezanej lipy



Čistenie odvodňovacej priekopy
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U Šteglíka


Udržiavanie chodníka v zimnom období – vyorávanie



Udržiavanie čistoty chodníka

N. Koniec + u Sojkov


Zametanie posypového materiálu

Semeteš


Zber odpadu okolo štátnej cesty



Likvidácia čiernych skládok



Upratovanie okolo pamätníka, osadenie informačnej tabule

U Doduli

Ovčovce


Udržiavanie poriadku a čistoty pri VOK

Do kozlíkov


Čiastočná oprava komunikácie

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

Vysoká nad Kysucou, dňa 07.12.2021

Ing. Ján Lisko
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