
 

 
Ubytovanie v súkromí – prázdninový byt **  

027 32  Habovka 53 

Ubytovací poriadok 
 

1. V zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k 
nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad 
totožnosti. S údajmi sa bude nakladať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ak si klient 
rezervoval pobyt prostredníctvom internetu, zároveň predloží zariadeniu potvrdenú Rezerváciu. 

2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode 
pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.  

3. Pracovník recepcie zaradenia vydá hosťovi pri nástupe na ubytovanie kľúč od poskytnutého bytu.  
4. Zariadenie poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite podľa ktorej je zaradené do kategórie a triedy. 
5. Ubytovanie  je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.  
6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 24.00 h. Do tejto 

doby zariadenie pre hosťa byt rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka.  
7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu zariadenie poskytnúť aj iný byt, než ten, v ktorom bol pôvodne 

ubytovaný.  
8. Klient používa byt počas doby, ktorú si dohodol so zariadením.  
9. Ak nebol iný čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa 

ubytovania, v tom istom čase uvoľní byt. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, zariadenie mu môže účtovať 
pobyt za nasledujúci deň.  

10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.  
11. Klient si pri obsadení bytu vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v byte a prípadné poruchy a 

nedostatky ihneď nahlási na recepcii.  
12. Klient súhlasí s tým, že do jeho bytu počas celej doby trvania jeho prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania 

svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúca zariadenia.  
13. Zariadenie zodpovedá  za veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, 

pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste na to vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne do sumy 
350,- €. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá zariadenie bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy na 
základe  potvrdenia.  

14. Pracovník ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím 
osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani 
povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.  

15. V byte alebo v spoločenských miestnostiach zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy 
alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej 
siete alebo inej inštalácie. 

16. V byte a v celom zariadení je zakázané fajčiť!  
17. V byte nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických 

spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta.  
18. Klient sa nesmie v byte ani chodbách hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V 

čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.  
19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov veku bez dozoru dospelých v byte a v 

ostatných priestoroch.  
20. Klientovi nie je povolené brať do bytu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.  
21. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatého bytu. Za všetky škody spôsobené na majetku zariadenia 

zodpovedá klient podľa platných predpisov.  
22. Klient je povinný pri odchode z bytu uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie 

miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.  
23. Klient je za poskytnuté ubytovacie služby, prípadne aj za ostatné služby poskytnuté zariadením zaplatiť najneskoršie 

v posledný deň svojho pobytu.  
24. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal byt. V prípade, že 

ho závažným spôsobom poruší, vedenie zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred 
uplynutím dohodnutej doby. 

25. Zariadenie umožňuje ubytovanie so zvieratami malého vzrastu po predchádzajúcej dohode za poplatok. Nie je povolené 
ponechávať zvieratá bez dozoru v byte a v ostatných priestoroch.  
 

 
Ubytovací poriadok v platnosti od 01.12.2016    Zodpovedná vedúca: Renáta Kertészová 
 


