
 
 

Ubytovací poriadok Danubius 

 
 

1. Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v hoteli musí byť po príchode do hotela riadne prihlásený na 
recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s 
fotografiou. Ubytovaný má možnosť privítať ďalšieho hosťa v danej izbe. Je potrebné hosťa prihlásiť 
vopred na recepciu, ak celú noc strávi v Danubiuse, a za ubytovanie zaplatiť 8 eur. 

 

2. Prihlásením na recepcii sa hosť hotela zaväzuje dodržiavať „Ubytovací poriadok“. 

 

3. Prihlásením na recepcii sa každý ubytovaný hosť zaväzuje uhradiť účet za ubytovanie a poskytnuté 
služby vopred, pri ubytovávaní. 

 
4. Pri nástupe hosť obdrží na recepcii kľúče a chipovú kartu. V prípade straty, alebo poškodenia môže 

hotel požadovať náhradu do výšky 50€. 

 
5. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 10.00 hod. do 

16.00 hod. Ubytovňa izbu pre hosťa rezervuje do tejto doby, s výnimkou prípadu, keď bola v 
objednávke uvedená iná požiadavka a ubytovňa túto požiadavku aj potvrdila. Ak hosť do 16.00 hod. 
nenahlási svoj neskorší príchod, po 18.00 hod. môže ubytovňa s izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s 
hosťom nedohodli inak.  

 
6.  Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté 

infekčnými chorobami. 
 

7.  Vo vlastnom záujme si hosť pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a 
prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási zamestnancovi ubytovne. 

 
8.  Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania ubytovania má za účelom vykonania svojich 

služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť upratovačka, údržbár a podľa potreby vedúci 
ubytovne. 

 
9.  Hosť nesmie premiestňovať zariadenie, nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do 

televíznych, rozhlasových prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie na izbe alebo 
v spoločenských miestnostiach ubytovne. 

 
10.  Celý areál ubytovne Danubius je nefajčiarsky - na izbe a aj v spoločenských miestnostiach 

ubytovne je prísne zakázané fajčiť. Za nedodržanie zákazu fajčenia môže hotel požadovať pokutu 
do výšky 150€. 

 



11.  Posteľná bielizeň sa v zariadení vymieňa podľa potreby, vždy však po výmene hostí. 
 

12. Ubytovaný je povinný robiť poriadok na svojej izbe denne alebo podľa potreby. 
 

13.  V objekte ubytovne a osobitne na izbe, klientovi nie je povolené používať vlastné elektrické 
spotrebiče. Toto ustanovenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta, 
/holiace strojčeky, sušiče vlasov/, ani nabíjačiek na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod. 

 
14. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v hoteli nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí hotela 

nesmie rušiť ostatných hostí. V hoteli v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, 
výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, hotelových chodbách a podobne. Spoločenské 
podujatia v tomto čase môžu byť len ak sú vopred dohodnuté s hotelom a len na vyhradených miestach. 

 
15.  Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 12 rokov na izbe, chodbách a 

ostatných spoločenských priestoroch ubytovne bez dozoru dospelých. 
 

16.  Ubytovanie domácich zvierat v hoteli nie je dovolené. 
 

17.  Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný ohlásiť to 
na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. 

 
18.  Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedná klient podľa platných predpisov. 

 
19.  Pri odchode z izby je klient povinný vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestnosti, 

uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere izby aj vchodové dvere ubytovne. 
 

20. Zabudnuté veci hotel eviduje po dobu 2 mesiacov a posiela ich hosťovi len na požiadanie.  

 
21.  Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel poskytnúť aj inú izbu v závislosti od obsadenosti. 

 
22. V deň odchodu hosť končí svoj pobyt najneskôr do 10:00 hod.,(ak nebolo dohodnuté inak). V prípade, 

že tak neurobí, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za ďalší deň pobytu v plnom rozsahu. 
 

23.  Parkovisko pred ubytovňou je platené. 
 

24.  Na ubytovni je možnosť pripojiť sa na internet bezdrôtovo a bezplatne cez Wi-Fi. 
 

25.  Hosť hotela je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovací poriadok“. V prípade, že hosť poruší 
„Ubytovací poriadok“ má hotel právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj 
pred uplynutím dohodnutej doby. 

 

26. V prípade že hosť poruší  ustanovenia  hotelového poriadku vážnym spôsobom, má hotel podľa § 
759 od. 2  Občianskeho zákonníka právo bezodkladne odstúpiť od zmluvy o ubytovacích službách. 

 
 
V Komárne, 01.07.2019 


