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Máj 2011 



Príprava areálu prírodného kúpaliska Kuchajda na letnú sezónu  začala v marci  

a končí v máji.  

 

      V rámci prípravy areálu na letnú sezónu, ktorá spočíva v prácach zameraných 

na údržbu, opravu ako aj v zabezpečovaní personálneho obsadenia činností pre 

prevádzkovanie areálu správca areálu EKO-podnik VPS  zabezpečí: 

1/ sadovnícke a terénne práce,  

2/ montáž dverí na plážové prezliekarne, montáž spŕch, plážových ležadiel, osadenie a 

zabudovanie chýbajúcich a poškodených odpadových košov a lavičiek. 

3/ inštaláciu a montáž vodných bóji, veží pre plavčíkov, montáž  oznamovacích, 

informačných, zákazových tabúľ a Prevádzkového poriadku prírodného kúpaliska 

Kuchajda,                                                                                                        

4/ dňom 1. 6. prevádzkovanie všetkých WC /4 miesta/, 

5/ opravu,  údržbu a nátery detských kútikov, brán a vstupov, 

6/ premaľovanie vonkajších stien WC a vnútorných priestorov, 

7/ inštaláciu fontány  z vody jazera, 

8/ uzatvorenie dodatku k zmluve  vodnej záchrannej služby, od 18.6.2011 do 

31.8.2011 

9/ posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na súhlas so začatím letnej    

prevádzky prírodného kúpaliska Kuchajda v súlade s Nariadením vlády SR č.87/2008, 

10/ palivové drevo na vatru, pochodne na vatru, postavenie vatry, 

11/ zavlažovanie trávnika. 

 

           Letná prevádzka v areáli Kuchajda  prebieha v mesiacoch jún, júl, august  

a EKO-podnik VPS pre jej plynulý chod zabezpečí: 

1/ denné vyberanie odpadových košov podľa potreby aj niekoľkokrát za deň, 

2/ denné ručné zbieranie odpadu, vyhrabávanie naplavenín, čistenie pieskoviska, 

3/ dennú prevádzku všetkých WC a plážových spŕch, 

4/ dennú obhliadku areálu, opravy a údržbu zariadení, zavlažovanie trávnika a  

     prevádzkovanie  fontány, zapožičiavanie športového náradia /petanque/. 

 

Po skončení letnej prevádzky  v priebehu septembra a októbra EKO-podnik 

VPS zabezpečí: 

1/ demontáž, odvoz a uskladnenie plážových ležadiel, spŕch a dverí plážových  

     prezliekarní, 

2/ zazimovanie fontány a rozvodov vody, ako aj troch verejných hygienických  

    zariadení, 

3/ redukovanie počtu odpadových košov a ich odvoz a uskladnenie, 

4/ sledovanie dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv prevádzkovateľov  

    bufetov, atrakcií a vodnej záchrannej služby. 

 


