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Prevádzkový poriadok zariadení fitnes a sauna  
 
 

Zariadenia fitnes a sauna poskytujú platenú službu, za ktorú je záujemca povinný zaplatiť 
poplatok v pokladni Obecného úradu v Mužle a to v stránkových hodinách: 

pondelok   8.00 – 12.00  a 13.00 – 15.00 hod.     
streda    8.00 – 12.00  a 13.00 – 17.30 hod. 
piatok   8.00 – 12.00 hod.     

telefónne číslo:  0907 893 165,   e-mailová adresa:  sekretariat@muzla.sk  

 

Zariadenie fitnes pre mužov 
 

Zariadenie fitnes pre mužov je zabezpečené zámkom na zadných vchodových dverách do 
kultúrneho domu a zámkom vo dverách zariadenia fitnes. 

Kľúče zákazník prevezme od pokladníčky Obecného úradu v Mužle po zaplatení poplatku. 
Zákazník je po ukončení cvičenia povinný zariadenie finesu po sebe zamknúť ako aj vchodové 
dvere je povinný zamknúť pri opustení priestorov kultúrneho domu. Súbežne s uplynutím lehoty 
ukončenia poskytovanej služby je zákazník povinný kľúče bez omeškania vrátiť pokladníčke 
Obecného úradu. Kľúče sú neprenosné, zákazník ich bez povolenia pokladníčky Obecného úradu 
nemôže poskytnúť inej osobe. V prípade, ak sa o takejto skutočnosti zriaďovateľ zariadenia 
dozvie, kľúče budú odobraté bez vrátenia zaplateného poplatku. 

 

Zariadenie fitnes pre ženy 
 

Zariadenie fitnes pre ženy je umiestnené v priestoroch zariadenia sauna. Je zabezpečené 
zámkom na zadných vchodových dverách do kultúrneho domu, a zámkom do zariadenia sauna. 

Kľúče zákazník prevezme od pokladníčky Obecného úradu v Mužle po zaplatení poplatku. 
Zákazník je po ukončení cvičenia povinný zariadenie finesu po sebe zamknúť ako aj vchodové 
dvere je povinný zamknúť pri opustení priestorov kultúrneho domu. Súbežne s uplynutím lehoty 
ukončenia poskytovanej služby je zákazník povinný kľúče bez omeškania vrátiť pokladníčke 
Obecného úradu. Kľúče sú neprenosné, zákazník ich bez povolenia pokladníčky Obecného úradu 
nemôže poskytnúť inej osobe.   

 

Zariadenie sauna 
 

Zariadenie sauna je umiestnené v priestoroch Kultúrneho domu v Mužle. Je zabezpečené 
zámkom na zadných vchodových dverách do kultúrneho domu, a zámkom do zariadenia sauna. 

Kľúče zákazník prevezme od pokladníčky Obecného úradu v Mužle po zaplatení jednorazového 
poplatku. Zákazník je po ukončení využívania sauny povinný priestory zariadenia sauna po sebe 
zamknúť ako aj vchodové dvere je povinný zamknúť pri opustení priestorov kultúrneho domu. 
Zákazník je povinný kľúče bez omeškania vrátiť pokladníčke Obecného úradu. Kľúče sú 
neprenosné, zákazník ich bez povolenia pokladníčky Obecného úradu nemôže poskytnúť inej 
osobe.   

Záverečné ustanovenia 
 

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 30.01.2023. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní 
riadiť sa všetci zákazníci obecných služieb, ktoré sú zakotvené v tomto predpise. 

V prípade zneužitia obecných služieb zakotvených v tomto predpise môže vlastník priestorov 
sankcionovať zákazníka tým, že mu uloží povinnosť uhradiť ním spôsobenú škodu a následne mu 
môže zakázať vstup do priestorov zariadení fitnes a sauna. 
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