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UBYTOVACÍ PORIADOK  
 
1. Vo všetkých vnútorných priestoroch ubytovacieho zariadenia, ako aj v jeho blízkom okolí, je prísny zákaz faj čiť. V prípade 

porušenia má Ubytovateľ právo klienta sankcionovať pokutou až do výšky 100% kaucie prevzatej na začiatku pobytu.  
2. Ubytovateľ môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť ubytovateľovi preukaz 

totožnosti a ubytovateľ hosťa zapíše do knihy ubytovaných, kde zapíše meno hosťa, počet spoluubytovaných, dĺžku pobytu 
a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu. 

3. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši 
od potvrdenej objednávky. 

4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 17 hodiny. 
5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj iné ubytovanie ako to, v ktorom bol pôvodne 

ubytovaný. 
6. Ubytovateľ (ubytovacie zariadenie) zodpovedá za peniaze a cenné veci iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne(na 

základe potvrdenia). 
7. Na prijímanie návštev je hosťom k dispozícii spoločná spoločenská miestnosť. Hosť môže prijímať návštevy iba v čase od 

8:00 do 22:00hod. 
8. Hosť používa ubytovacie zariadenie iba v čase a rozsahu dohodnutom s ubytovateľom. V prípade, že ubytovaný ukončí 

pobyt v skoršom ako dohodnutom termíne má ubytovateľ právo účtovať ubytovanému cenu vopred dohodnutého pobytu, 
prípadne sa výška účtovanej ceny upresní dohodou oboch strán. 

9. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý požaduje 
ubytovanie pred 12:00 a objekt nebol predchádzajúcu noc prenajatý, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc. 

10. V izbách ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez predchádzajúceho súhlasu 
ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do el. siete, alebo iné inštalácie. 

11. V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa používať vlastné el.spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka 
elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček) 

12. Pred odchodom je hosť povinný v objekte skontrolovať a uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zavrieť okná 
a dvere a zamknúť obývaný priestor a celý objekt.  

13. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v spoločenských 
priestoroch ubytovacieho zariadenia. 

14. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto. 
15. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov za predpokladu, že majiteľ preukáže ich bezchybný 

zdravotný stav. Cena za umiestnenie zvierat sa určuje podľa cenníka vedľajších služieb. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú 
nasledovné opatrenia: 
a) psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch ubytovacieho zariadenia, kde sú skladované 

potraviny a pripravované a podávané jedlá a nápoje. 
b) Vo všetkých verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia musí mať pes košík 
c) hosť (majiteľ alebo osoba, ktorá zviera doprevádza) zodpovedá za dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 do 7:00 
d) za konanie svojho miláčika zodpovedá v plnom rozsahu jeho majiteľ 
e) hosť (majiteľ alebo osoba, ktorá zviera doprevádza) je povinný uhradiť všetky škody spôsobené jeho miláčikom 

16. V čase od 22:00 do 7:00 musí hosť dodržiavať nočný kľud. 
17. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. 
18. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením 

pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný pri predložení. 
19. Cenník maloobchodných cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu u ubytovateľa. 
20. Návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia a prípadné sťažnosti hostí prijíma ubytovateľ. 
21. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo 

odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého termínu. 
 
Ubytovací poriadok je platný od 1.12.2003 
           Ing. Peter Gomola 
                 ubytovateľ 


