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UBYTOVACÍ PORIADOK 

pre ubytovanie hostí v Penzióne* na  Salaši pod Maginhradom 
 

A. Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie 
všeobecné ustanovenia 

1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k 
ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží 
pracovníkovi recepcie pri príchode svoj občiansky 
preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.  

2. Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v 
rozsahu, ktorý určuje príslušná legislatívna norma v 
stanovenej triede.   

3. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť 
hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ 
sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.   

4. Na základe objednaného ubytovania je penzión 
povinný ubytovať hosťa od 14,00 h, najneskôr do 
21,00 h. Do toho istého času izbu pre hosťa 
rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.   

5. Pri ubytovaní si hosť preberie kľúče od izby a od 
vchodu do penziónu, nakoľko služba na recepcii je 
zabezpečená len v čase od 6:00 do 22:00 hod. 

6. Hosť, ktorý sa ubytuje do 10:00 hod. zaplatí plnú 
cenu aj za predchádzajúcu noc. 

7. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 11:00 hod. Do 
tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo vopred 
dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí, môže mu 
penzión účtovať pobyt za nasledujúci deň. 

8. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu 
penzión ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol 
pôvodne ubytovaný.   

9. Hosť platí účet za ubytovanie a poskytnuté služby v 
súlade s platným cenníkom spravidla pri nástupe na 
pobyt v hotovosti alebo bezhotovostne (kartou). 

10. Cenník cien za ubytovanie a vedľajšie služby je k 
nahliadnutiu na recepcii penziónu.   

11. Hosť má počas pobytu zodpovednosť za zverené 
kľúče a v prípade ich straty je povinný zaplatiť 
pokutu vo výške 50 €. 

12. V izbe nesmie hosť bez súhlasu vedenia penziónu 
premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek 
zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie. 

13. V penzióne a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené 
používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto 
nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, 
slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, 
masážny strojček, sušič vlasov a pod./.   

14. Pred odchodom je hosť povinný skontrolovať izbu 
a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. Je povinný 
v hygienickej bunke uzavrieť vodovodné kohútiky, 
zhasnúť v izbe a v hygienickej bunke svetlo, 

uzamknúť vstupné dvere a kľúč odovzdať na 
recepcii, resp. po dohode s recepciou ponechať na 
izbe. 

15. Pri ochorení alebo zranení hosťa penzión zabezpečí 
poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do 
nemocnice.   

16. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné 
ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých 
ani v izbe, ani v ostatných priestoroch penziónu.   

17. Psov a iné zvieratá nie je možné v  penzióne 
ubytovať. Vstup do penziónu a príslušných 
priestorov je psom a iným zvieratám zakázaný! 

18. V čase od 22,00 h do 06,00 h musí hosť dodržiavať 
nočný kľud.   

19. V izbe smie hosť prijímať návštevy len s vedomím a 
súhlasom pracovníka recepcie. 

20. Hosť sa môže pohybovať v ubytovacom zariadení 
len po priestoroch určených pre návštevníkov 
zariadenia. Vstup do priestorov, ktoré slúžia 
personálu zariadenia je prísne zakázaný. 

21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie 
činnosti penziónu  prijíma vedenie penziónu ( kniha 
prianí a sťažností).   

 
 

B.  Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa 
1. Za škody spôsobené na majetku penziónu 

zodpovedá hosť podľa platných predpisov. 
Hosť ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá 
aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za 
ktoré je zodpovedný. 

2. Penzión nezodpovedá za stratu peňazí a cenných 
vecí ubytovaných hostí. 

 
 

 C.  Záverečné ustanovenia 
 

1. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto 
ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má 
vedenie penziónu  právo odstúpiť od zmluvy o 
poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím 
dohodnutého času.   

2. Všetky priestory v penzióne sú nefajčiarske. Za 
porušenie tohto predpisu penzión účtuje poplatok 
 50 €.   

 
 
 

 

 

Vo Veľkých Teriakovciach 01.11.2015 
MVDr. Aneta Keľová 
vedúca prevádzky 

 


