
UBYTOVACÍ PORIADOK 

Ubytovanie na súkromí poskytujeme na základe Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
Ubytovanie neposkytuje  podnikateľ, na ubytovanie sa nevzťahuje vyhláška č. 277/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Ubytovateľ: Ing. Vladimír Ceniga 

Fazuľova 2, 811 07 Bratislava 

+421 905 353317 

vladoc@ahojvprirode.sk 

Ubytovacie zariadenie: Mýto pod Ďumbierom 176 

 

1. Zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné 

ubytovanie na dohodnutú dobu.  Zmluvou sa rozumie osobný, či telefonický dohovor, alebo potvrdenie 

rezervácie emailom. 

 

2. Za ubytovanie a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu podľa cenníka 

ubytovania a to v hotovosti, alebo prevodom na účet ubytovateľa: SK3911000000002612041216 vrátane 

miestnej dane z krátkodobého prechodného ubytovania odvádzanej obci, ktorá je 0,70€ za osobu a noc. 

Až po úhrade  ceny ubytovania sa považuje  Zmluva o ubytovaní za uzavretú. 

 

3. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné 

priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené. 

 

4. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom 

na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. 

 

5. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie riadne a šetrne. V týchto priestoroch 

nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny. V ubytovacích priestoroch je 

zakázané fajčiť.  

 

6. Ubytovaný nesmie poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení ďalšej osobe bez súhlasu ubytovateľa. 

 

7. Ubytovaný je zodpovedný za ním spôsobené škody na ubytovacom zariadení a vybavení a je povinný ich 

ubytovateľovi nahradiť v plnej výške. Ubytovaný, ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za 

škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. 

 

8. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do 

úschovy na základe potvrdenia. 

 

9. Objednávateľ ubytovania môže odstúpiť od zmluvy iba v termíne, ktorý je dlhší ako 1mesiac od 

dohodnutého termínu začiatku ubytovania. Ujmu vzniknutú ubytovateľovi  zrušením zmluvy o ubytovaní 

(v lehote kratšej, ako 1 mesiac pred dohodnutým začatím ubytovania) je Objednávateľ povinný uhradiť 

storno-poplatok vo výške 50% ceny ubytovania za celú dobu ubytovania.  

 

10. Ubytovateľ môže od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak ubytovaný v ubytovacom 

zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje ubytovací poriadok, dobré mravy alebo inak hrubo porušuje 

svoje povinnosti zo zmluvy. 
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11. Ubytovaný  je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť ubytovateľovi doklad 
 totožnosti a zapísať sa do knihy ubytovaných. Ubytovaný prevezme  kľúč od izby. 
 

12. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani 
v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia. 
 

13. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať po dohode s ubytovateľom. Nie je povolené, 
aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa. 
 

14. Ubytovaný používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom.  V deň príchodu sa objednávateľ 
môže ubytovať od 13:00 do 21:00. V deň odchodu ubytovaný odovzdáva izbu v čase od 8:00 do 12:00 
hod. Po dohode s ubytovateľom je možné tieto časy zmeniť.  
 

15. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný kľud. 
 

16. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. 
  
 


