
 UBYTOVACÍ PORIADOK  

 

1. Prevádzkovateľom ubytovania v súkromí ***Family je majiteľ  Svetlana Antálková – Štúdio 

preTeba, Smrdáky 195, 906 03 

2. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne 

prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po 

príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v 

zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a 

v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  

3. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle 

Zákona č. 48/2008 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. 
4. Prevádzkovateľ ubytuje hostí, ktorí netrpia t.č. infekčným ochorením. Prevádzkovateľ 

odovzdá hosťovi kľúč od izby, domu, brány.  Pri strate kľúčov, účtuje prevádzkovateľ 

poplatok  30,-€ 

5. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou MV SR 

č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pre ich 

zaraďovanie do kategórií a tried. 

6. Na základe objednaného ubytovania prevádzkovateľ ubytuje hosťa od 14:00 do 19:00 hod. 

7. Hosť počas svojho pobytu používa izbu a spoločenské priestory do 10:00 hod. posledného 

dňa pobytu. V inom prípade mu bude prevádzkovateľ účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. 

8. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným 

cenníkom. 

9. Ubytovateľ nezodpovedá za cennosti / výpočtová a audiovizuálna technika/, klenoty, peniaze 

a pod. 

10. Exteriér a interiér je udržiavaný a funkčný. Hosť vo vlastnom záujme hneď po ubytovaní 

prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a v priestoroch, ktoré bude využívať 

a prípadné závady, tieto ihneď nahlási prevádzkovateľovi. Ubytovaní hostia nesmú bez 

súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí 

a inštalácie. 

11. Posteľná bielizeň, uteráky a utierky sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na 

celotýždenný pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok .  

12. Udržujte čistotu. 

13. Hosť je pred odchodom z pobytu umyť a dať do náležitého poriadku všetko čo využíval  

(kuchynský riad, gril ) 

14. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode 

a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť: 

- Aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere, bránu 

- Hosť oznámi prevádzkovateľovi každú čakanú návštevu dopredu, ako aj náhodnú 

návštevu ihneď ako sa o tom dozvie, osobne alebo telefonicky 

- Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien 

a dverí 

15. Návštevy v zariadení môže hosť prijímať iba so súhlasom prevádzkovateľa 

16. Motorové vozidlá môžu parkovať na určených miestach pozemku zariadenia 



17. Hosť súhlasí stým, že počas celej doby ubytovania má prevádzkovateľ, prípadne opravár 

v doprovode s prevádzkovateľom právo vstúpiť do izby za účelom vykonania svojich 

služobných povinností. 

18. V ubytovacom zariadení  nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, 

okrem elektrický spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu 

19. V prípade požiaru je hosť povinný sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa. Po príchode jednotky 

PO, pokynmi veliteľa zásahu. 

20. V ubytovacích priestoroch a v izbách je fajčenie ZAKÁZANÉ. Za porušenie sa účtuje pokuta 

30€ 

21. V prípade škody na majetku ubytovacieho zariadenia spôsobenej hosťom zariadenia je hosť 

povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu. 

22. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na 

izbách ani v ostatných spoločenských a vonkajších priestoroch ubytovacieho zariadenia.   

23. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, bicykle, motocykle...., ktoré je 

z bezpečnostných a priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením 

vyhradené miesto. 

24. Hosť sa nesmie na izbe ani v ostatných priestoroch zariadenia a bezprostrednej blízkosti 

ubytovacieho zariadenia príliš hlučne správať , ani neprimerane nahlas počúvať rozhlasový , 

televízny prijímač, hudbu.. 

25. V dobe od 22.00 hod. do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. 

26. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné 

uzávery, vypnúť svetlo, elektrické spotrebiče( rýchlovarná konvica – vytiahnuť 

z el.zásuvky ), uzavrieť okná a uzamknúť dvere. 

27.  Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho 

poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisom ukončiť 

predčasne ubytovanie hosť v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy, alebo inak hrubo 

porušuje svoje povinnosti teda nad mieru alebo opätovne ruší nočný kľud, poškodí majetok 

ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných hostí a pod. 

28. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie 

poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre hosťa od momentu uzavretiu 

zmluvy o ubytovaní, pričom je k dispozícii klientom na viditeľnom mieste v priestoroch 

ubytovacieho zariadenia. 

29. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.5.2017 

30. Ubytovanie a vstup domácich zvierat je v ubytovacom zariadení zakázané. 

 

Dôležité telefónne kontakty: 

Majiteľ objektu: 0903/658962, 0903/641371 

Tiesňová linka: 112 

Polícia: 158 

Záchranná zdravotná služba: 155 

Hasiči: 150 

 

 

 

Svetlana Antálková - majiteľ 

 


