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Za účelom efektívneho využívania priestorov tzv. starej sály Obecného úradu a ich prístupnosti 
jednotlivým vekovým a záujmovým kategóriám mládeže z našej obce vydávam tento prevádzkový 
poriadok: 

 
1. Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený v miestnosti, všetci sa s ním musia oboznámiť 

a dodržiavať ho. 
2. Do priestorov majú prístup len tí, ktorí dodržiavajú prevádzkový poriadok. 
3. Starosta alebo poverený zamestnanec obce vykonáva kontrolu a má právo vykázať osoby, ktoré 

nedodržiavajú prevádzkový poriadok. 
4. Priestory sú bezplatne sprístupnené mládeži za účelom športových a voľnočasových aktivít 

(posilňovanie, stolný tenis, hranie spoločenských hier) a sú prístupné mládeži z našej obce bez 
rozdielu počas víkendu a prázdnin vždy v čase: 

• 18:00 – 21:00 hod. (piatok, sobota, prázdniny)   
 

Mimo týchto hodín po vzájomnej ústnej dohode 
 

5. Kľúče sa preberajú a vracajú u p. Pelecháčovej (č. d. 19) každý deň a načas (t.j. vždy do 21.00 
hod.). 

6. V celej budove, vrátane chodby a soc. zariadenia, je prísny zákaz fajčiť, užívať alkohol a iné 
návykové látky, vstupovať podnapitý, manipulovať s ohňom, produkovať nadmerný hluk. 

7. Mládež, ktorá využíva priestory, sa zaväzuje udržiavať v daných priestoroch (stará sála, schodisko, 
chodba a soc. zariadenia) poriadok a čistotu; musí sa samostatne podieľať na upratovaní 
priestorov. Rovnako sa postará každá skupina aj o pravidelné vynášanie smetí. 

8. Náradie a osobný majetok svojich vrstovníkov, ktorý je v miestnosti (rádio, činky a pod.), si každý 
požičiava len so súhlasom jeho majiteľa. 

9. Pri poškodení, zničení, odcudzení alebo hrubom znečistení inventáru a priestorov nesú užívatelia 
hmotnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. 

10. Nápady, návrhy a podnety k aktivitám, ktoré by mohla mládež v priestoroch vykonávať, mládež 
adresuje starostovi.  

11. Tento prevádzkový poriadok platí od 23.12.2013 do odvolania. 
 
 
   
V Okružnej 22.12.2013 

 
 
 
 
Mgr. Pavol Lackanič 

                starosta obce  


