
 

- Domáci poriadok  

1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient 

predloží príslušnému pracovníkovi svoj platný doklad o totožnosti.  

2. Ubytovateľ poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva 

hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a 

klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.  

3. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté 

infekčnými chorobami.  

 4.Na základe objednaného ubytovania je ubytovateľ povinný klienta ubytovať najneskôr do 19.00 

hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.  

 5. Klient používa chatu počas doby, ktorú dohodol s ubytovateľom.  

6. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny 

posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, 

ubytovateľ mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň. 

 7. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu 

noc.  

8. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a 

prípadné nedostatky ihneď nahlási ubytovateľovi .  

9. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa po zapísaní do knihy návštev v 

čase od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny.  

10. Na izbe ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo 

akékoľvek zásahy do televíznych príjmačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.  

11. V objekte a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrickespotrebiče. Toto 

nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne 

masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). 

 12.. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj. 

 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru 

 14. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich 

nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu 

domácich zvierat je potrebný súhlas ubytovateľa. (len výnimočne) – účtuje sa doplatok 

 Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia náhubok a musia byť 

vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch ubytovacieho zariadenia a to 

vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). 

Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. 

Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie 

zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, 

ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00 hodiny do 7.00 



hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku ubytovacieho 

zariadenia. 

15. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a 

osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.  

16. Klient platí účet  pri príchode. 

 17. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma 

ubytovateľ.  

 18. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si 

prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, ubytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy 

a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby. 

19.V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia. 

20. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje 

miesto.  

21. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie 

priestorov bude účtované ako samostatná položka. 

 

22. Vonkajší krb – môže sa používať len drevené uhlie, je k dispozícii len počas leta. 

 

V Ždiari 1.1.2017                       Ivančáková v.r. 


