
Beskyd Rezort je prevádzkovaný bez recepcie a obsluhujúceho 
personálu. Celú prevádzku a styk s hosťami zabezpečuje výlučne 
prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia uvedený v tomto ubytovacom 
poriadku. V prípade akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa 
obracajte len na túto osobu, resp. na ním splnomocnené osoby na ktoré 
dostanete kontakt pri ubytovaní. 

Hostia, ktorí si prenajmú ubytovacie zariadenie (objekt = chata, pozemok 
a exteriérové vybavenie) sa súčasne zaväzujú, že budú dodržiavať 
nasledovný ubytovací poriadok: 

1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14.00 hod. pokiaľ nie ste s 
prevádzkovateľom dohodnutí inak. 

2. V deň odchodu je nutné odovzdať objekt najneskôr do 10.00 hod. 

3. Hosť pri nástupe na ubytovanie zaplatí doplatok za rezervovaný pobyt 
a v prípade požiadania ubytovateľom zálohu (kauciu). 

4. Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do chaty a 
aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. 
snowboardy. Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži vyhradený 
priestor. 

5. Vo všetkých priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia (pokuta 200,-
€). Fajčenie je povolené vo vonkajších priestoroch. 

6. V izbách alebo spoločenských priestoroch chaty nesmie hosť bez 
súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a 
akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 

7. V objekte je hosťovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, 
s výnimkou spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče 
vlasov, notebooky, zariadenia na prehrávanie hudby, nabíjačky a pod.) 

8. Každý ubytovaný hosť preberá zodpovednosť za inventár objektu. Za 
škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť 
podľa platných právnych noriem. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež 
zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je 
zodpovedný. V prípade nemožnosti dokázania viny priamo konkrétnemu 



ubytovanému hosťovi, preberá plnú zodpovednosť osoba, ktorá 
objednávala pobyt. 

9. Hosť si pri obsadení chaty vo vlastnom záujme prekontroluje stav a 
funkčnosť zariadení a prípadné nedostatky ihneď nahlási. 

10. Na začiatku pobytu sa môže požadovať zloženie zálohy (kaucie) vo 
výške 200 €, ktorá bude na konci pobytu vrátená po prebratí objektu 
prevádzkovateľom v nepoškodenom a neznečistenom stave. Pokiaľ 
dôjde k takému poškodeniu alebo znečisteniu objektu, že výška zálohy 
(kaucie) nebude postačujúca na opravu, resp. upratanie objektu do 
pôvodného stavu, je hosť povinný doplatiť rozdiel priamo na mieste po 
vyčíslení škôd prevádzkovateľom, ktorý preberá objekt v deň ukončenia 
pobytu.  

11. Za stratu každého kľúča účtujeme 10,- € a za stratu dialkového 
ovladania spolu s kľúčom od hlavného vchodu účtujeme 80€. 

12. Posteľná bielizeň sa nevymieňa denne, slúži na celý pobyt. 

13. Pobyt so zvieraťom nieje možný. 

14. V deň odchodu prosíme uviesť objekt do pôvodného stavu (umyť a 
uložiť riad, vyniesť smeti do kontajnerov, a pod.). Ohniská nieje treba 
upratovať. 

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí v 
objekte Beskyd Rezort a ani v jeho areáli. 

16. Používanie objektu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté 
infekčnými ochoreniami. 

17. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné 
ubytovanie v objekte. 

18. Prevádzkovateľ má počas pobytu kedykoľvek právo vykonať kontrolu 
stavu objektu a hlavne skontrolovať počet osôb nachádzajúcich sa v 
objekte, alebo na pozemku prislúchajúcemu k objektu. Kontrolu môže 
vykonať aj osoba splnomocnená prevádzkovateľom, prípadne príslušníci 
PZ SR. 



19. Parkovanie motorových vozidiel je povolené len na vymedzenej časti 
pozemku. V prípade, že dôjde k poškodeniu podkladovej vrstvy trávnika 
(koľaje), alebo k poškodeniu trávnika je prevádzkovateľ oprávnený 
požadovať zaplatenie pokuty vo výške od 150,-€ do 500,-€.     

20. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má 
prevádzkovateľ objektu právo okamžite (kedykoľvek počas pobytu) 
odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb aj pred uplynutím 
dohodnutého termínu. Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzkovateľa 
neoslobodzuje klienta od povinnosti náhrady škody, prípadne iných 
poplatkov, pokút a doplatkov. 

21. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za prípadné nezhody alebo 
konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích 
priestoroch.  

22. Zákazník je povinný v čase od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny 
dodržiavať nočný kľud.  

23. Pri príchode sa každý hosť preukazuje platným dokladom totožnosti. 
V prípade, že nebude predložený, nie je ubytovateľ povinný ubytovanie 
poskytnúť. 

24. V každej chate je možnosť bezdrôtového pripojenia WiFi. Heslo je 
všade rovnaké a to: funak000 

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii zákazníkom v chate. 

 

 

Oščadnica dňa 1. decembra 2021. 

 

 


