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U bytovaU bytovaU bytovaU bytovací poriadok cí poriadok cí poriadok cí poriadok     
 

1 . U bytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie klientom , ktorí m ali rezerváciu  ubytovacích služieb  

zabezpečenú písom ne alebo iným  spôsobom  a klientom , ktorí sa ubytujú  priam o príchodom  na hotel, pokiaľ je  

voľná ubytovacia kapacita. O bjednávky, ktoré boli ubytovacím  zariadením  potvrdené a neboli 

objednávateľom  včas zrušené, sú  obojstranne záväzné a v  prípade nedostavenia sa hosťa je ubytovacie 

zariadenie oprávnené žiadať od objednávateľa náhradu škody. O  všetkých prevzatých  a potvrdených  

objednávkach vedie evidenciu  recepcia. 

2 . U bytovacie zariadenie m ôže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, 

pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky. 

3 . Používanie ubytovacieho zariadenia je povolené len  osobám , ktoré n ie sú  postihnuté infekčným i chorobam i. 

4 . U bytovacie zariadenie m ôže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási a  preukáže pracovníkovi recepcie 

svojím  dokladom  totožnosti, a  to občianskym  preukazom , identifikačnou kartou alebo platným  pasom .  

5 . U bytovanie je m ožné od 14,00 hod., pričom  rezervácia je platná do 19.00 hod. príchodového dňa, ak 

v objednávke, prípadne telefonicky nebolo dohodnuté inak. P ríchod po 19.00 hod. je potrebné avizovať 

vopred. 

6 . Pri ubytovaní podpíše hosť p reberie kľúč od izby a od vchodu do ubytovacieho zariadenia, nakoľko služba na 

recepcii je zabezpečená len  v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.  

7 . A k ubytovaný  hosť dodatočne požiada o pred ĺženie pobytu, m ôže m u ubytovacie zariadenie v  prípade voľnej 

kapacity ponúknuť a j inú izbu ako tú , v  ktorej bol pôvodne ubytovaný. 

8 . H osť m á počas celého  pobytu zodpovednosť za zverené kľúče. V  prípade ich  straty je povinný zaplatiť 

pokutu vo výške 100 €.  

9 . Pokiaľ sa hosť  pri odchode z  hotela (počas svojho pobytu) rozhodne uložiť kľúče na recepcii –  so zreteľom  na  

prevádzkovú dobu recepcie - je pri opakovanom  príchode  povinný preukázať sa platným  preukazom  

totožnosti, bez toho m u kľúče nebudú vydané. 

10. H osť používa izbu po  dobu, ktorú dohodol s ubytovacím  zariadením  a v deň odchodu je povinný uvoľniť ju  

do 10,00 hod., ak ubytovacia doba nebola vopred dohodnutá inak. A k hosť v  určenej dobe neopustí izbu, 

ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať pobyt aj za nasledovný deň. Pokiaľ sa hosť dohodne na opustení 

izby po 12.00 hod.,  je ubytovateľ oprávnený účtovať m inim álne 25 %  z pultovej ceny využívanej izby. 

11. Pokiaľ sa hosť potrebuje odubytovať v  čase m edzi 20.00 hod. a 7 .00 hod., m usí vopred inform ovať recepciu  a 

uhradiť zostatok účtu . Izbu je pred opustením  hotela povinný skontrolovať, uzam knúť a  kľúče vložiť do  

schránky, ktorá je pre tento účel zriadená na recepcii. 

12. H osť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú  predchádzajúcu noc. 

13. Z a ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť vopred dohodnuté ceny, a  to pri ubytovaní, pokiaľ n ie 

je vopred dohodnuté inak. O statný čerpaný tovar a služby platí najneskôr v  deň odchodu. 

14. A ktuálny cenník ubytovania a služieb je k  dispozícii na recepcii ubytovacieho zariadenia a hosť sa o cenách 

m ôže inform ovať ešte pred uzatvorením  dohody o ubytovaní. 

15. Prijím anie návštev –  neubytovaných hostí v  ubytovacom  zariadení na izbe je m ožné len  so súhlasom  

príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia, po zapísaní sa do K nihy návštev. 

16. V  izbe alebo spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesm ie hosť bez súhlasu vedenia  

ubytovacieho zariadenia prem iestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete 

alebo inej inštalácie. 



17. V  objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v  izbách nie je povolené hosťom  používať v lastné elektrické 

spotrebiče, toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa. 

18. V  objekte ubytovacieho zariadenia platí zákaz fajčenia a jeho porušenie sa trestá pokutou vo výške 100 €.  

19. Z  bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe 

a v  ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia. 

20. L optové a iné športové hry sa m ôžu hrať na ihrisku alebo vo vyhradených priestoroch, aby nebol rušený kľud, 

odpočinok a bezpečnosť ubytovaných a ďalších hostí. 

21. H osťovi n ie je povolené brať na izbu športové náradie a predm ety,  pre ktoré je na úschovu vyhradené m iesto. 

22. H osť sa m ôže pohybovať v  ubytovacom  zariadení len  po priestoroch určených pre návštevníkov zariadenia. 

V stup do priestorov, ktoré slúžia personálu  zariadenia a pre zásobovanie zariadenia, je prísne zakázaný. 

23. H osťom  je zakázané otvárať svojvoľne okná na chodbách a v  spoločenských priestoroch ubytovacieho 

zariadenia. 

24. D o priestorov ubytovacieho zariadenia je m ožné prichádzať m otorovým i vozidlam i len  po prístupových  

cestách a s vozidlam i parkovať len  na m iestach vyhradených pre parkovanie ubytovaných hostí. 

25. O pravy, prípadne um ývanie m otorových vozidiel n ie je m ožné vykonávať, len  v  nevyhnutných prípadoch a 

s vedom ím  vedenia zariadenia a na určenom  m ieste. 

26. H osť je povinný pred  odchodom  z izby zastaviť vodu, vypnúť v  izbe a v  priľahlých priestoroch elektrické 

osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a podobne) a  počas svojej neprítom nosti nechávať dvere izby  

zam knuté. 

27. Z a škody spôsobené na m ajetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. 

28. V  čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinný dodržať nočný kľud. 

29. U bytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§ 51 Poštovného poriadku) prijím a zásielky adresované 

ubytovaným  hosťom  alebo hosťom , ktorí m ajú  ubytovacie služby objednané. T ieto zásielky je povinné doručiť   

adresátom  a ak to n ie je m ožné, vrátiť ich  späť odosielateľovi. 

30. U bytovacie zariadenie podľa  § 433  a §  434 O bčianskeho zákonníka zodpovedá za  veci vnesené hosťom  do 

ubytovacieho zariadenia, jednak aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli u ložené na m ieste 

pre to vyhradené alebo tam , kde sa obvykle ukladajú . Z a peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovacie 

zariadenie len  vtedy, ak ich prevzalo do úschovy do trezoru na recepcii. O  prevzatí vecí do trezoru je spísaný 

záznam . 

31. V  ubytovacom  zariadení je na viditeľnom  a ubytovaným  hosťom  prístupnom  m ieste vyvesený požiarny 

poriadok. U bytovaní hostia sú  povinní riadiť sa pri svojom  pobyte tým to požiarnym  poriadkom . 

32. H osťovi je k  dispozícii R eklam ačný poriadok u  pracovníka recepcie. 

33. Sťažnosť hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijím a vedenie 

ubytovacieho zariadenia. 

34. V  prípade ochorenia, úrazu alebo poškodenia zdravia je túto skutočnosť poškodený povinný ihneď h lásiť na  

recepcii. U bytovacie zariadenie zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pom oci, 

prípadne jeho prevoz do nem ocnice a spíše o tom  záznam . 

35. U bytovanie zvierat n ie je m ožné. 

 

U bytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V  prípade, že ho poruší hrubým   

spôsobom , ubytovacie zariadenie podľa § 759 ods. 2  O bčianskeho zákonníka m ôže od zm luvy o ubytovacích službách 

odstúpiť ešte pred uplynutím  dohodnutého času a žiadať náhradu škody spôsobenú konaním  hosťa.  

 

 

 

 

 

 

 

V  B ojniciach, dňa 1.3.2019                O ľga Sevastyanová, konateľ 


