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A fitnessz és a szauna üzemeltetési szabályzata  
 
 

A fitnessz és a szauna térített községi szolgáltatások, amelyek összegét a Községi Hivatalban 
levő pénztárba köteles az ügyfél megtéríteni, az ügyfélfélfogadás időpontjában: 

hétfő    8.00 – 12.00  és 13.00 – 15.00 óra     
szerda    8.00 – 12.00  és 13.00 – 17.30 óra 
péntek   8.00 – 12.00  óra     

telefonszám:  0907 893 165,   e-mail cím:  sekretariat@muzla.sk  

 

Fitnessz férfiak számára 
 

A fitnessz a kultúrház alagsorában található, terei zárral vannak bebiztosítva a kutúrház hátsó 
bejáratánál, valamint a fitnessz alagsori bejáratánál. 

Az ügyfél a kulcsot a Községi Hivatalban veheti át a pénztárban, miután kifizeti a községi 
szolgáltatás díját.A fitnessz használata után az ügyfél köteles a fitnessz ajatját, valamint 
a kultúrház külső ajtaját bezárni. Miután a szolgáltatás előfizetett ideje lejár, az ügyfél köteles 
a kulcsokat haladéktalanul visszaadani a Községi Hivatal pénztárnokának. A kulcsok nem 
továbbíthatók, a pénztárnok belegyezése nélkül az ügyfél nem adhatja át más személynek.  
Amennyiben ez felmerül és beigazolódik, a szolgáltató a kulcsokat visszaveszi a szolgáltatás 
díjának visszafizetése nélkül.  

 

Fitnessz nők részére 
 

A fitnessz a kultúrház alagsorában található a szauna szomszédságában, terei zárral vannak 
bebiztosítva a kutúrház hátsó bejáratánál, valamint a szauna alagsori bejáratánál. 

Az ügyfél a kulcsot a Községi Hivatalban veheti át a pénztárban, miután kifizeti a községi 
szolgáltatás díját.A fitnessz használata után az ügyfél köteles a fitnessz ajatját, valamint 
a kultúrház külső ajtaját bezárni. Miután a szolgáltatás előfizetett ideje lejár, az ügyfél köteles 
a kulcsokat haladéktalanul visszaadani a Községi Hivatal pénztárnokának. A kulcsok nem 
továbbíthatók, a pénztárnok belegyezése nélkül az ügyfél nem adhatja át más személynek.  
Amennyiben ez felmerül és beigazolódik, a szolgáltató a kulcsokat visszaveszi a szolgáltatás 
díjának visszafizetése nélkül.  

 

Szauna 
 

A szauna a kultúrház alagsorában található, terei zárral vannak bebiztosítva a kutúrház hátsó 
bejáratánál, valamint a szauna bejáratánál. 

Az ügyfél a kulcsot a Községi Hivatalban veheti át a pénztárban, miután kifizeti a községi 
szolgáltatás díját. A szauna használata után az ügyfél köteles a szauna ajatját, valamint 
a kultúrház külső ajtaját bezárni. A szaunázás befejeztével az ügyfél köteles a kulcsokat 
haladéktalanul visszaadani a Községi Hivatal pénztárnokának. A kulcsok nem továbbíthatók, 
a pénztárnok belegyezése nélkül az ügyfél nem adhatja át más személynek.  Amennyiben ez 
felmerül és beigazolódik, a szolgáltató a kulcsokat visszaveszi a szolgáltatás díjának 
visszafizetése nélkül.  

Záró rendelkezés 
 

E rendelet 2023. január 30-val lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a községi szolgáltatások  
ügyfelei kötelesek betartani.  Amennyiben az ügyfél visszaél a község által nyújtott 
szolgáltatásokkal, vagy nem tartja be a fenti rendelkezéseket, a községi szolgáltatás fenntartója 
megtérítteti vele az általa okozott kárt és megtilthatja számára e községi szolgáltatások igénybe 
vételének jogát.  
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