
Milí priatelia,  
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili Vaším záujmom stráviť u nás  časť Vášho 
času, ktorý ste si vyhradili na oddych a regeneráciu.  
Pociťujeme záväzok, aby sme Vám poskytli všetko, čo k tomu budete u nás potrebovať. 
Dávame Vám do pozornosti zopár základných praviel, aby Váš pobyt u nás bol pre Vás 
príjemným zážitkom bez zbytočných nedorozumení.  
 

 
 
Podmienky prenájmu zrubu Chalupa na vŕšku: 
 
V zrube môžu byť ubytované iba osoby prihlásené v zozname osôb, ktorý prenajímateľ 
s nájomcom spíšu v deň príchodu. 
 
Ubytovanie je možné od 15:00 h prvého dňa nájmu a končí o 10:00 h posledného dňa nájmu. 
 
Kľúče od zrubu odovzdá na začiatku nájmu prenajímateľ nájomcovi. 

Kľúče od zrubu odovzdá na konci nájmu nájomca prenajímateľovi, alebo ním poverenej osobe, 
ak nebolo obojstranne dohodnuté inak. 

Zložením zálohy za prenájom na účet prenajímateľa pri rezervácii zrubu nájomca potvrdzuje 
súhlas s týmito podmienkami prenájmu.  
 
Nájomca môže svoju rezerváciu jednostranne odvolať s povinnosťou prenajímateľa vrátiť 
uhradenú zálohu nájomcovi najneskôr 4 týždne pred dohodnutým termínom prvého dňa nájmu. 
Po tomto termíne uhradená záloha slúži ako storno poplatok. 
 



Za prenájom platí nájomca dohodnutú cenu pri príchode v hotovosti, zníženú o vopred 
uhradenú zálohu. Zároveň skladá kauciu vo výške 50.- Eur. Kaucia je vratná pri odchode, ak 
nebudú zistené žiadne poškodenia majetku v objekte spôsobené nájomcom, alebo nebude 
prekročený dohodnutý limit na spotrebu el. energie. 
 
Nájomca nesmie bez súhlasu majiteľa zrubu  vykonávať zmeny na zariadení, robiť zásahy do 
inštalovaných rozvodov inžinierskych sietí (elektrina, voda, plyn) a premiestňovať nábytok. 
 
V izbách nie je nájomcovi dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče, 
ktoré by potenciálne mohli spôsobiť požiar. 
 
V interiéri zrubu sa prezúvajte. 
 
Akékoľvek závady  zistené počas doby prenájmu nahláste neodkladne prenajímateľovi. 
 
Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých 
v priestoroch zrubu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa 
nájomca. 
 
V prípade spôsobenia škody na majetku nájomcu, alebo úrazu pri používaní atrakcií 
nainštalovaných na pozemku, ako aj pri pobyte na ňom nenesie prenajímateľ žiadnu 
zodpovednosť. 
 
Pred každým opustením objektu je nájomca povinný skontrolovať uzavretie vodovodných 
kohútikov, skontrolovať uzatvorenie prívodu vzduchu do krbovej pece, zatvoriť obloky, 
uzamknúť vstupné dvere. 
 
V celom objekte zrubu platí  zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom, používanie a 
prechovávanie psychotropných látok a prekurzorov s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov. V 
prípade zistenia porušenia tohto zákazu nebude vrátená zložená kaucia a pobyt bude okamžite 
zrušený bez náhrady. 
 
Nájomca sa zaväzuje: 
Neplytvať vodou (objekt je zásobovaný vodou z vlastného zdroja). 
 
Nevylievať do odpadu škodlivé látky (savo, olej, riedidlá). Nesplachovať v toalete biologicky 
nerozložiteľné látky (plasty, gumu, vatu, textílie). Objekt je napojený na vlastnú čističku 
odpadových vôd. 
 
Separovať odpad podľa usmernenia prenajímateľa. Odpad sústredený na mieste na to 
určenom, po pobyte hostí likviduje prenajímateľ. 
 
Nájomca a sním ubytované osoby sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia týchto podmienok 
prenájmu. V prípade, že ich závažným spôsobom porušia, môže prenajímateľ zmluvný vzťah 
zrušiť, bez vrátenia platby za prenájom a žiadať náhradu prípadnej škody. 
 
 

Tešíme sa na Vašu návštevu 


