Obec Bžany č.46, 090 33 Turany nad Ondavou

IČO: 330 370
DIČ: 2020784271

Prevádzkový poriadok
Prírodného kúpaliska Veľká Domaša – Valkov

V Bžanoch 11.05.2015

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

Schválil :

Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska v RO Domaša -Valkov
1. Identifikačné údaje: Obec Bžany č.46, zastúpená starostkou JUDr. Máriou Kasičovou
090 33 Turany nad Ondavou
IČO: 00330 370
DIČ: 2020784 271
č.tel.: 054/ 749 1237
mobil: 0905 446 121
Bankové spojenie :Prima Banka Slovensko a.s.
číslo účtu 3610892003/5600
2. Druh a spôsob poskytovania služieb :
Na prírodnom kúpalisku sú verejnosti dostupné - verejné studne s pitnou vodou.
Na pláži sú rozmiestnené 2 prezliekacie kabínky a 20 spŕch do ktorých priteká voda z VD Domaša
a tieto sú odkanalizované do VN Domaša.
Zariadenia na vykonávanie osobnej hygieny sú rozdelené podľa pohlavia :
Ženy – WC - 7 , predsienka s umývadlami – 7ks s výtokom studenej a teplej vody, sprchy – 6 ks
Muži – WC - 7, pisoáre 7 ks, predsienka s umývadlami – 7ks s výtokom studenej a teplej vody,
sprchy – 5 ks
Zariadenie na vykonávanie osobnej hygieny je zásobované vodou z VN Domaša, teplá voda je
zabezpečená solárnym ohrevom.
Zariadenie na vykonávanie osobnej hygieny je otvorení denne od 8 00 hod do 18 00 hod
Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, ktorá je zvedená do žumpy pri Celouniverzitnom
edukačnom a výcvikovom stredisku Domaša – Valkov. Vývoz fekálií je zabezpečený VVS, a.s.
Závod Svidník do ČOV Bžany.
V prípade poruchy splachovacích WC je k dispozícii suché WC.
Bezpečnosť je zabezpečená bezpečnostnou službou ,, NABELK“ Ján Kleban, Svidník
3. Údaje o kapacite kúpaliska:
Rozloha prírodného kúpaliska v lokalite RO Valkov je
Kúpalisko:
kapacita :
rozloha :
Oddychová zóna:
kapacita :
rozloha :

10 500 m2 s kapacitou .
300 kúpajúcich
8000 m2
300 osôb
2500 m2

4 . Údaje o trvaní prevádzky :
Prírodné kúpalisko bude v prevádzke počas celej kúpacej sezóny
5. Základné údaje o vode na kúpanie :
Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska zverejní počas celej kúpacej sezóny na ľahko dostupnom
mieste v bezprostrednej blízkosti vody vhodnej na kúpanie:
- aktuálnu klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie
- zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa spolu s informáciou o dôvodoch
- oznámenie, že voda vhodná na kúpanie je krátkodobo znečistená
- pri objavení premnoženia cyanobaktérii sa prijmú opatrenia s cieľom zabrániť vzniku
nebezpečenstva vrátane informovania verejnosti

6. Spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody
Prevádzkovateľ si objednal kontrolu kvality vody na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so
sídlom vo Svidníku /odber vzoriek vody/ a RÚVZ v Prešove /laboratórny rozbor vody/ počas celej
kúpacej sezóny.
7. Spôsob údržby a čistenie prevádzkových plôch :
Obec vlastnými pracovníkmi prevádza upratovanie, údržbu a úpravu verejných priestranstiev,
čistenie rigolov, kosenie a úpravu oddychovej plochy na pláži kúpaliska Domaša – Valkov
8. Rozsah vykonávania vodných športov:
Vodné športy ako : člnkovanie, vodné bicyklovanie a podobne sa môžu prevádzať mimo kúpacej
plochy, ktorá je označená bójami.
9. Zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska :
Obec vlastnými pracovníkmi prevádza upratovanie, dezinfekciu zariadení na vykonávanie osobnej
hygieny /záchody, WC sedadlá, sprchy, umývadlá, podlahy sa budú min. 1x denne umývať
dezinfekčným roztokom/. Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky so širokým
spektrom účinnosti, pripravované podľa návodu na používanie uvedeného na etikete.
V dezinfekčnom režime je rešpektovaná zásadu striedania dezinfekčných prípravkov na zabránenie
možného vzniku odolnosti mikróbov voči prípravku dlhodobo používanému.
10. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a spôsob nakladania s odpadmi :
Odkanalizovanie sociálnych zariadení je do verejnej kanalizácie, ktorá je zvedená do žumpy pri
Celouniverzitnom edukačnom a výcvikovom stredisku Domaša – Valkov Vývoz fekálií je
zabezpečený VVS , a. s. závod Svidník do ČOV Bžany.
Tuhý komunálny odpadu bude zbierať do 10 ks 30 litrových pevných prenosových odpadových
košov, ktoré sú rozmiestnené po pláži oddychovej plochy prírodného kúpaliska v RO Domaša Valkov . Odpad sa bude separovať a 1x denne zvážať do veľkokapacitného kontajnera, ktorý 2x
týždenne bude vyvážať na základe zmluvy so Služba m.p. Stropkov.
11. Zásady správania návštevníkov prírodného kúpaliska:
Na kúpalisku je povolené : kúpanie, slnenie , prechádzky , nenáročné športové hry. Je zakázané
vodenie zvierat a športové hry , ktoré ohrozujú návštevníkov, hlučné správanie, hádzanie odpadu
mimo odpadových košov.
12. Spôsob zabezpečenia prvej pomoci:
Základná prvá pomoc poskytuje plavčík, ktorý podľa potreby zabezpečí ďalšiu odbornú pomoc.
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je na pláži, je vybavená lekárničkou a prostriedkami na
poskytovanie prvej pomoci.
Dozor a bezpečnosť na vodnej hladine zabezpečuje celodenne plavčík, ktorého zabezpečí firma
JODO- Jozef Dolutovský, ktorá prenajíma vodné plavidlá. Plavčík má k dispozícii záchranný čln,
záchranné koleso, plávacie vesty.
13.Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíka :
Dozor a bezpečnosť na vodnej hladine zabezpečuje celodenne kvalifikovaný plavčík, ktorý má k
dispozícii záchranný čln, záchranné koleso , plávacie vesty.

