
 

 

 

 

Ubytovací poriadok 

Vážení hostia, 
 

vítame Vás v DOMe KONČIAR a budeme robiť všetko preto, aby ste si u nás naplno oddýchli. Vždy je dobré vedieť ako to 
na tom-ktorom mieste funguje, preto si, prosíme, nájdite 3 minútky na prečítanie týchto pravidiel. Spoločným 
dodržiavaním týchto zásad dožičíme všetkým hosťom domu príjemný pobyt a okoliu nerušený život;-]  

• Pri ubytovaní, resp. počas neho musia všetci ubytovaní hostia správcovi predložiť svoj platný doklad totožnosti. 
• Ubytovanie je možné od 15:00 hod. prvého dňa objednaného pobytu a izbu je treba odovzdať do 11:00 hod. 

v deň odchodu, príp. podľa dohody.  
• Fajčenie je v celom objekte zakázané. Dovolené je len vo vonkajších priestoroch na miestach na to určených, kde 

sú k dispozícii popolníky. 
• Pred každým odchodom z apartmánu/štúdia je nutné zhasnúť svetlo, vypnúť elektrické spotrebiče a uzamknúť 

apartmán/štúdio.  
• Objekt je zabezpečený bezpečnostným systémom. Inštrukcie Vám budú dané pri príchode. 
• Pri odchode z areálu domu je v prípade, že sa tam nenachádzajú ďalší hostia, nutné zamknúť hlavný vchod a tiež 

zavrieť bránu. 
• Každý sa potrebuje na dovolenke dobre vyspať. Preto je v čase od 22:00 hod do 6:00 hod. v dome nočný kľud, 

tzn., že je  nutné znížiť všetku hlučnosť na minimum a zamedziť akémukoľvek behaniu či dupotu. 
• Všetko má svoje miesto a účel. Preto sa v izbách ani v spoločenských priestoroch objektu bez súhlasu správcu 

nesmie svojvoľne premiestňovať nábytok, nesmú sa robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej 
inštalácie. Zariadenie je potrebné šetriť, zabrániť stratám či poškodeniu. Ak zistíte akýkoľvek nedostatok, čím skôr 
to nahláste správcovi. Za škody na majetku a zariadení spôsobené hosťom, resp. jeho návštevou, zodpovedá hosť. 
Akékoľvek poškodenie zariadenia, majetku budovy a záhrady, vrátane dekorácie a zelene, bude účtované v celom 
rozsahu k náhrade. Za stratu kľúčov sa účtuje poplatok 60 EUR. 

• Záleží nám na tom, aby bolo prostredie domu čo najinšpiratívnejšie, nie rušivé. V celom objekte, vrátane pozemku 
a zariadení, sú preto všetci povinní udržiavať poriadok a čistotu.  

• Vstup a zdržiavanie sa drobných zvierat je až na správcom evidované výnimky zakázané.  
• Na záhrade sa v letných mesiacoch pasú ovečky a barance. Sú tam pre Vaše potešenie. Naplno si môžete užívať 

pohľad na ne, prípadne ich na vlastné riziko pohladiť, keď sa priblížia, no bez súhlasu správcu nie je dovolené 
vstupovať do ich ohrady (za nízky zelený plot), a to ani na vlastné riziko.  

• V prípade, že ochoriete alebo sa zraníte v našom dome, zabezpečíme v rozsahu svojich možností poskytnutie 
lekárskej pomoci, prípadne odvoz do nemocnice. Lekárnička pre núdzové prípady sa nachádza vo vstupnej 
chodbe. Jej použitie nám, prosím, nahláste, aby sme ju vedeli doplniť. 

• Na chodbe (na prízemí v skrinke oproti hlavným dverám) sú prístupné hasiace prístroje. Neváhajte ich v prípade 
požiaru použiť. Ak ich však hosť použije bez potreby hasiť požiar, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 100 EUR. 

• Všetky služby môžu využívať osoby staršie ako 15 rokov alebo v sprievode osoby staršej ako 15 rokov a na vlastné 
nebezpečenstvo.   

• Ubytovaním sa v našich priestoroch sa zaväzujete dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. 
V prípade porušenia Vám môžeme prestať poskytovať naše služby, ale veríme, že k ničomu takému nedôjde a vy 
u nás strávite veľmi peknú dovolenku. 

Želáme Vám príjemný pobyt v DOMe KONČIAR.                

                                                                                           _______________         ________________ 
                                                                                  Jaroslav Forgáč        Ján Blcháč, ml. 
V Liptovskom Ondreji  1.11.2015             prevádzkovateľ domu                   správca domu 
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