
Súhrn činností obecného úradu 

Činnosť obecného úradu 16.2.2017- 19.4.2017 

 

- Nové verejné obstarávanie na realizáciu výmeny kotlov v budove ZŠ a MŠ 

- Vypracovanie žiadosti o výmenu istiaceho zariadenia na odberných 

miestach - budova obecného úradu, verejného osvetlenia 

- Dokončovacie práce na omietkach v južnom krídle kaštieľa, zaliatie 

poteru do juhozápadnej miestnosti a príprava na pokládku parkiet 

- Príprava  miestností južného krídla na pokládku parkiet, sekanie asfaltu 

a vyrovnávanie poterom 

- Maľovanie južného krídla, prvý náter na omietky 

- Rezanie a ukladanie dovezeného dreva 20m3 pre kotolňu ZŠ a MŠ -

20.2.2017 

- Školenie CO používanie USB programu Token  21.2.2017 

- Školenie V.O. - Mošník Tatranské Matliare 22.-23. 2. 2017 

- Dovoz nerezového kuchynského zariadenia  stôl, teplý pult, hrnce 

- Výmena kotlov v budove ZŠ od 3.3.2017 – 10.3.2017, demontážne práce, 

odizolovanie potrubia, vyrúbanie montážneho otvoru 

- Začatie prác na územnom pláne Ing. arch. Alexander Bell 

- Dovoz materiálu a začatie výroby kovových častí stolov do južného krídla 

od 20.3 – 24.3. 2017 a objednanie dosiek na stoly 

- Výroba pracovnej plošiny nad kotlami v budove ZŠ od 13.3 - 17.3 2017 

murárske práce, zabetónovanie montážneho otvoru do kotolne ZŠ 

- Rezanie palivového dreva pre kotolňu ZŠ 

- Zaliatie podlahy nivelizačnou hmotou v južnom krídle kaštieľa 

- Podanie žiadosti na zateplenie a rekonštrukciu kúrenia pre budovu ZŠ 

- Jednanie  Mikroregiónu pod Mošníkom - 2.3. 2017 vo Svinici 

- Zaliatie poteru do kuchyne južného krídla v kaštieli, príprava pod dlažbu 

- Výrez okrasných drevín pred kaštieľom - východná časť, podľa nariadenia 

KPÚ Košice 

- Podanie žiadosti na havarijný stav školy - strecha a zakúpenie stoličiek  

- Odvezenie kovového odpadu z kotolne ZŠ do kovošrotu Ruskov 

- Zakúpenie a  zarámovanie obrazu kaštieľa - východný pohľad 

- Zakúpenie a rezanie dreva pre ZŠ 27.3.2017 - 20m3 



- Zakúpenie a uloženie dreva do plechového skladu pri OÚ 20m3 - 

28.3.2017 

- Ukončenie verejného obstarávania na parkety v kaštieli 

- Začatie pokládky dlažby do kuchyne kaštieľa - 27.3.2017 

- Začatie pokládky parkiet v južnom krídle kaštieľa - 30.3.2017 

- Zakúpenie hrabačky na seno pre účely OÚ od Imricha Strička  

- Školenie MAS vo Svinici a RVC v Košiciach - 30.3.2017 

- Maľovanie železnej konštrukcie stolov do južného krídla 

- Orezanie a zrezanie vrchovcov stromov na cintoríne a odpratanie 

konárov ku zbernému dvoru 

- Školenie RVC Vysoké Tatry 5-7.4.2017 - starostovia Košického kraja 

- Oprava detských preliezok na školskom dvore, príprava detského 

pieskoviska, dovoz nového piesku 

- Zakúpenie zametacieho stroja a vibračnej dosky - 11.4.2017, premazanie 

a príprava hrabačky na používanie, odstraňovanie starého náteru z dverí 

- južné krídlo 

- Pozametanie všetkých obecných komunikácií 12.4.2017 a montáž 

dopravného zrkadla 

- Príprava novej žiadosti na kamerový systém 

- Zakúpenie lustrov a bočných svietidiel do južnej miestnosti 

- Zabetónovanie stĺpu na dopravné zrkadlo ku starému mostu 

- Príprava a opravy omietok na maľovanie kotolne ZŠ 


