PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PRE VEREJNÉ WC
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Názov zariadenia:

Verejné WC

Prevádzkovateľ:

Mesto Veľký Meder
Mestský úrad
Komárňanská 9/207
939 01 Veľký Meder
IČO: 00305332
tel.č.: 031/5904910

Druh a spôsob poskytovania služieb:
Identifikácia zariadenia:

zariadenie sa nachádza v podzemnej stavbe so súpisným číslom 3791
postavenej na pozemku registra C-KN parcela č. 853/6 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, ktorá je evidovaná na
liste vlastníctva č. 2287 pre katastrálne územie Veľký Meder vo
výlučnom vlastníctve mesta

Adresa zariadenia:

Nám. Bélu Bartóka č. 3791, 932 01 Veľký Meder

Účel zariadenia:

zariadenie slúži na vykonávanie hygienických potrieb občanov
a návštevníkov mesta

Popis zariadenia:

obsahuje zvlášť hygienické zariadenie pre mužov a zvlášť pre ženy so
samostatnými vchodmi a s miestnosťou pre personál

Podmienky prevádzky:

povinnosti pracovníkov – dbať o čistotu zariadenia a hlásiť závady
prevádzkovateľovi alebo udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje
poskytnutie služieb
povinnosť prevádzkovateľa – aby prevádzka bola udržiavaná v čistote
a poriadku, v prevádzke vyvesiť ZÁKAZ FAJČIŤ! na viditeľnom
mieste;
zabezpečenie
pravidelného
upratovania
prevádzky
s vykonávaním dezinfekcie podláh, stien, zariadenia prevádzky, WC,
umývadiel, pracovných drezov a pod., vybaviť prevádzku
dostatočným množstvom čistiacich potrieb, dezinfekčných
prostriedkov; pravidelné kontrolovať dodržiavanie hygienického
režimu.
povinnosti užívateľa – vykonávať činnosti len podľa určenia
zariadenia a na miestach na to určených a závady okamžite hlásiť
personálu

Prevádzková doba:

pondelok – piatok: 08:00 hod.-16:00 hod. (nepretržitá prevádzka)
sobota: 08:00 hod – 12:00 hod. (nepretržitá prevádzka)
nedeľa: zatvorené

Poplatok za užívanie verejného WC:

bez poplatku

Spôsob a frekvencia bežného
upratovania a celkového upratovania: Denne personál zabezpečuje vyčistenie a dezinfekciu batérií,
záchodových mís, umývanie obkladov a vnútorných priestorov,
vysypanie smetných košov, upratanie aj najbližšieho okolia budovy,
Raz týždenne (spravidla v sobotu) kompletné očistenie vnútorných
priestorov
Raz mesačne (spravidla na konci týždňa) zabezpečí očistenie okien,
Frekvencia maľovania – minimálne jedenkrát za rok

Zoznam čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov a ich použitie:

Vo Veľkom Mederi dňa 27.05.2019
Prevádzkový poriadok vypracoval:
Schválil: Gergö Holényi – primátor mesta

Domestos – dezinfekcia podlahy
Fixinela – vyčistenie a dezinfekcia WC mís, pisoárov
Clean – očistenie okien

