
 

 

 

 

 

 

UBYTOVACÍ   PORIADOK 

 

CHATA  IHRÁČ - PÍLA, Ihráč 57,  967 01 Kremnica 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ľudmila Febenová 

V Ihráči, 20. mája 2014 

Schválený OZ, uz. č. 25/2014 zo 07. júna 2014 

 



Chata IHRÁČ – PÍLA  je ubytovacie zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Prevádzku chaty 

zabezpečuje na to určená osoba – ubytovateľ, p. Jaroslav Hric – Matúška, poslanec OZ.  

Hosťom je osoba, ktorá sa dobrovoľne prihlásila na pobyt. Hosť sa zároveň zaväzuje dodržiavať 

nasledovný ubytovací poriadok: 

 

1. Chata môže ubytovať len hosťa, ktorý sa na pobyt riadne prihlási. Hosť je pri príchode povinný 

predložiť svoj doklad totožnosti, na základe ktorého je zapísaný do Knihy ubytovaných. Hostia 

zo zahraničia sú povinný vypísať aj tlačivo Hlásenie pobytu, ktoré je následne zaslané 

ubytovateľkou na odd. cudzineckej polície. Za ubytované maloleté deti zodpovedá ich zástupca.  

 Ubytovateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. 

2. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s cenníkom, ktorý je prílohou 

ubytovacieho poriadku a je taktiež umiestnený na internetovej stránke www.ihrac.sk . 

3. Nástup na pobyt v deň príchodu je od 15,30 hod. a odchod v deň odchodu do 15,30 hod., 

prípadne dohodou. 

4. Návštevy sa v chate môžu prijímať len so súhlasom ubytovateľa. Hostia nesmú do chaty 

v žiadnom prípade a za žiadnym účelom vpúšťať neznáme osoby.  

5. Hosť si pri nástupe na pobyt vo vlastnom záujme  skontroluje stav a funkčnosť zariadení v chate 

a prípadné závady ihneď nahlási ubytovateľovi.  Je zakázané vykonávať opravy, alebo akékoľvek 

zásahy do prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.  

6. V chate je zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov  bežného použitia 

/ holiace strojčeky, sušiče na vlasy, nabíjačky, notebooky a pod./ 

7. Ubytovaným klientom doporučujeme doniesť si vhodné prezúvky. Pri objekte sú nádoby na 

odpadky, voľné skladovanie odpadu pred objektom je zakázané.  

8. Hosť má právo využívať všetky vnútorné priestory chaty a vonkajšie posedenie a priestor okolo 

chaty. 

9. Je zakázané premiestňovať nábytok /skrine, postele a pod./ bez súhlasu ubytovateľa. 

10. Hosť je povinný pri odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče 

a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a vchodové dvere.  

11. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Fajčiari môžu využívať vonkajšiu prekrytú 

terasu. 

12. Ubytovanie domácich zvierat je možné len po dohode s ubytovateľom a predložením 

očkovacieho preukazu zvieraťa. Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné straty 

vnesených a odložených vecí. 

13. Nočný kľud je od 22,00 hod.  – 6,00 hod.  

14. K objektu je umožnený prístup motorovým vozidlom, len ubytovaným hosťom. Parkovanie 

motorových vozidiel je povolené len za chatou, a nie pred chatou. Vstup cudzích  motorových 

vozidiel ku chate je prísne zakázaný! Za vstup cudzích motorových vozidiel ( aj motorky, 

mopedy ...), sú zodpovední ubytovaní hostia, ktorí tomu môžu predchádzať uzamknutím 

rampy na moste.  

15. Pri odchode sú hostia povinní odovzdať chatu v stave v akom ju prevzali. Za mimoriadne 

znečistenie chaty / neumytý riad, silne znečistené sanitárne zariadenia,  znečistenie podlahy, 

schodov, zvratky/ účtujeme poplatok vo výške 20,- Eur. Znečistené steny , poškodené dvere 



a iné sa účtujú v cene  za dodávku, obstaranie a dovoz materiálu a jeho montáž v cene 

4,00€/hod., ktorú vlastník zaplatí za odstránenie poškodenia. Posteľná bielizeň a uteráky sa 

nevymieňajú  denne, slúžia  na celotýždňový pobyt /7 nocí/. Pri výmene na požiadanie 

účtujeme poplatok 4,- Eur za posteľnú bielizeň  a 2,- Eur za uterák. V cene nie je zahrnuté 

záverečné upratovanie, v prípade upratania  na požiadanie v priebehu pobytu účtujeme 

poplatok vo výške 20,- Eur.  

16. Za stratu kľúča účtujeme poplatok vo výške 50,- Eur. 

17. Škody  spôsobené hosťom v chate a v jej areály musí hosť uhradiť v plnom rozsahu.  

 

ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE CHATU A JEJ AREÁL, AKO KEBY 

BOLA VAŠIM DOMOVOM. 

 

Príjemný pobyt na chate a v našom krásnom kraji praje vlastník chaty  - 

Obec Ihráč. 

 

 

 

Prevádzkovateľ:  OBEC  IHRÁČ, IHRÁČ  57, 967 01 Kremnica 

IČO:  00320684 

Tel.: +421 918 844 718, 045/6726 173 

Ubytovateľ: p. Jaroslav Hric-Matúška 

Tel.: +421 904 234 753 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

Cenník platný na rok 2014 

 

CHATA IHRÁČ - PÍLA 

 

Ubytovanie: 

Občania s trvalým pobytom v obci Ihráč:                 2,66 €/1 hod. bez obmedzenia počtu osôb  
/ poskytuje sa zľava 50 %/. 
 
Občania bez trvalého pobytu v obci:                        2,66 €/ 1 hod. bez obmedzenia počtu osôb 
  
Daň z ubytovania                                                          0,16€/osoba a noc 

Vodný bicykel                                                                1,00 €/ deň, pre ubytovaných v prípade, že majú          
                                                                                                       záujem    
 

 

V cene za ubytovanie je zahrnuté:  

Posteľná bielizeň,  elektrická energia, voda, drevo na kúrenie, likvidácia KO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


