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I.
Charakteristika a priestorové usporiadanie

Verejné WC je hygienické zariadenie poskytujúce základné hygienické služby občanom mesta
a návštevníkom mesta.
Pôdorys WC tvorí prílohu č. 2 prevádzkového poriadku:
1) Predsieň o rozlohe 9,88 m2 s podlahovým kúrením.
2) Toaleta pre imobilných o rozlohe 4,47 m2 je vybavená WC misou s nádržkou, madlami na
držanie, umývadlom so studenou a teplou vodou ohrievanou elektrickým ohrievačom,
dávkovačom mydla, dávkovačom papierových utierok, smetným košom, držiakom na toaletný
papier, podlahovým kúrením.
3) Toaleta pre ženy o rozlohe 8,26 m2 je vybavená kabínkami s WC misami s nádržkami,
smetnými košmi, držiakmi na toaletný papier a podlahovým kúrením.
4) Umyvárka pre ženy o rozlohe 5,21 m2 je vybavená umývadlami so studenou a teplou vodou
ohrievanou elektrickým ohrievačom, dávkovačom mydla, sušičom rúk, dávkovačom
papierových utierok, smetným košom, zrkadlom a podlahovým kúrením.
5) Toaleta pre muži o rozlohe 9,64 m2 je vybavená kabínkami s WC misami s nádržkami,
držiakmi na toaletný papier, pisoármi a podlahovým kúrením.
6) Umyvárka pre muži o rozlohe 5,21 m2 je vybavená umývadlami so studenou a teplou vodou
ohrievanou elektrickým ohrievačom, dávkovačom mydla, dávkovačom papierových utierok,
sušičom rúk, smetným košom, zrkadlom a podlahovým kúrením.
7) Výlevka o rozlohe 1,40 m2 je vybavená výlevkou a nástenným zásobníkovým elektrickým
ohrievačom, podlahovým kúrením.
8) Sklad o rozlohe 2,90 m2 s podlahovým kúrením.

Steny a podlahy sú obložené umývateľným keramickým obkladom. Sociálne zariadenie je
zabezpečené prívodom tečúcej studenej pitnej vody z verejného vodovodu a teplou vodou ohrievanou
elektrickým ohrievačom. Odpad je vedený do verejnej mestskej kanalizácie. Všetky priestory sú
osvetlené el. žiarivkami. Vetranie jednotlivých miestností je prirodzené cez okná a dvere a tiež umelé
vetracími rekuperačnými jednotkami.
II.
Prevádzková doba verejných WC
1. Verejnosti sú verejné WC prístupné v čase:
od 15. marca do 15. novembra
Každý pracovný deň pondelok až piatok: 10:00 – 18:00
Každú sobotu: 10:00 – 18:00
Nedeľa a sviatky: 10:00 – 18:00
od 16. novembra do 14. marca
Každý pracovný deň pondelok až piatok: 10:00 – 18:00
Každú sobotu: 10:00 – 18:00
Nedeľa a sviatky: zatvorené
2. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch (porucha, zastavená dodávka vody alebo el.
energie, choroba a pod.) obmedziť prístup verejnosti, ale tiež podľa potreby (rôzne spoločenské
podujatia v meste) prevádzkovú dobu rozšíriť.
3. Deťom do 6 rokov je vstup do verejných WC dovolený len v sprievode dospelej osoby.
III.
Poplatok za použitia verejného WC
1. Poplatok za použitia verejného WC je jednotný pre ženy i mužov 0,50 €.
IV.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Oboznámiť nových pracovníkov s hygienickými požiadavkami prevádzky.
2. Zabezpečiť školenie pracovníkov pre riadny chod prevádzky – príjem poplatkov za použitie
WC od zákazníkov, príjem a odovzdávanie hotovosti do pokladne alebo do banky, systém
zabezpečenia a používania čistiacich a hygienických prostriedkov.
3. Zabezpečiť kontrolu prevádzky z hľadiska dodržiavania bezpečnosti práce, používania
ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok ako aj používania čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov.
4. Zabezpečiť kontrolu pracovnej činnosti a plnenia povinnosti zamestnancov prevádzky.
5. Zabezpečiť kontrolu likvidácie odpadkov.
6. Poskytovať pracovníkom osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky zabezpečujúce
nezávadnú prevádzku.
7. Zabezpečiť a kontrolovať, aby práce vykonávali len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa
osobitných predpisov.
8. Kontrolovať, aby pracovníci používali vhodné ochranné osobné pomôcky.
9. Zabezpečiť vykonávanie účinnej sanitácie pomocou vhodných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, zabezpečiť podľa potreby dezinfekciu a deratizáciu osobami pre tento druh práce
odborne spôsobilými a majúcimi pre tento druh práce odbornú spôsobilosť.

10. Zabezpečiť kontrolu dodržiavania sanitačného programu.
11. Dodržiavať aktuálne požiadavky a nariadenia ÚVZ SR v súvislosti s opatreniami proti šíreniu
ochorenia COVID-19.
V.
Povinnosti pracovníkov
1. Poznať a dodržiavať hygienické požiadavky pre riadne prevádzkovanie verejného WC.
2. Mať osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti, absolvovať vstupnú lekársku prehliadku.
3. Okamžite hlásiť akékoľvek prenosné ochorenie svoje, aj infekčné ochorenie členov domácnosti
a spolubývajúcich.
4. Používať ochranné pomôcky a pracovné prostriedky.
5. Používať na pracovisku čistý odev, plášť (prípadne pridelené tričko) a vhodnú obuv.
6. Zamestnanec nesmie na pracovisku konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.
7. Udržiavať všetky miestnosti a pomocné zariadenia tak, aby bola zabezpečená hygienická
prevádzka zariadenia a nedošlo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov.
8. Minimálne pred začiatkom a po skončení prevádzky vykonať čistenie a umývanie všetkých
priestorov.
Zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a použitie:
SAVO (alt. ekvivalent) – dezinfekcia podlahy a dotykových plôch
FIXINELA (alt. ekvivalent) – čistenie a dezinfekcia WC mís a pisoárov
CLIN (alt. ekvivalent) – čistenie okien
9. Zanechať priestory WC a celej prevádzky v čistote a poriadku v súlade s bezpečnostnými
a protipožiarnymi predpismi.
VI.
Povinnosti užívateľa
1. Užívateľ mestského verejného WC je osoba, ktorá využije služby poskytované týmto
zariadením.
2. Povinnosti a práva používateľa sú:
a. Zaplatiť poplatok za poskytovanú službu podľa platného cenníka.
b. Dodržiavať platný prevádzkový poriadok podľa pokynov prevádzkovateľa
a nepoškodzovať zariadenie WC.
c. Dodržiavať aktuálne požiadavky a nariadenia ÚVZ SR v súvislosti s opatreniami proti
šíreniu ochorenia COVID-19.
d. Užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa primeranú úroveň poskytovaných
služieb.

Vo Fiľakove 31.8.2020.

...............................................
Ing. Tóth Tibor - riaditeľ

Príloha č. 1
Inventárny zoznam verejných toaliet Podhradská 2264 vo Fiľakove
Toaleta pre imobilných:
a) 1x WC misa s nádržkou
b) 2x madlá na držanie
c) 1x umývadlo
d) 1x nástenný zásobníkový elektrický ohrievač
e) 2x smetný kôš
f) 2x dávkovač tekutého mydla
g) 1x držiak na papierové utierky
h) 1x držiak na toaletný papier
i) 1x WC kefa
j) 1x rekuperátor pod stropom
k) 1x elektromerový rozvádzač
Toaleta pre ženy:
a) 3x WC misa s nádržkou
b) 3x WC kefa
c) 3x smetný kôš
d) 3x držiak na toaletný papier
Umyvárka pre ženy:
a) 2x umývadlo
b) 1x nástenný zásobníkový elektrický ohrievač
c) 2x dávkovač mydla
d) 1x sušič rúk
e) 1x držiak na papierové utierky
f) 1x smetný kôš
Toaleta pre mužov:
a) 3x WC misa s nádržkou
b) 3x WC kefa
c) 3x držiak na toaletný papier
d) 3x pisoár
Umyvárka pre mužov:
a) 2x umývadlo
b) 1x nástenný zásobníkový elektrický ohrievač
c) 2x dávkovač mydla
d) 1x sušič rúk
e) 1x držiak na papierové utierky
f) 1x smetný kôš
Výlevka:
a) 1x výlevka
b) 1x batéria na ohrev teplej vody
Sklad:
a)
b)
c)
d)

1x regál pre čistiace prostriedky
1x rebrík
1x elektrická skrinka
1x rekuperátor pod stropom
e) 1x elektrický rozvádzač

Príloha č. 2
Pôdorys verejných toaliet
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