
Všeobecné obchodné podmienky 

Ubytovanie na Odborárov; Shiny Apartmán; Shiny Star Apartmán (Ubytovanie na súkromí); 

Odborárov 16, 052 01 Sp. Nová Ves 

  

ČL. I. POJMY, OBJEDNÁVKA 

1. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zrealizuje objednávku. 

2. Prevádzkovateľom je Dušan Huňady, Odborárov 16, 052 01 Sp. Nová Ves 

DIČ: 1083321558 

3. Objednávkou sa rozumie objednanie ubytovacích služieb v prevádzke Ubytovanie na 

Odborárov na adrese Odborárov 16, 052 01 Spišská Nová Ves. 

4. Objednávku môže objednávateľ vykonať telefonicky, e – mailom alebo osobne. 

5. Po zrealizovaní objednávky a následným potvrdením objednávky zo strany 

prevádzkovateľa dochádza medzi objednávateľom a prevádzkovateľom k uzatvoreniu 

zmluvného vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky. 

 

ČL. II. CENOVÉ PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Objednávateľ zrealizovaním objednávky vydáva svoj súhlas s uhradením dohodnutej ceny 

za objednané  ubytovacie služby. 

2. Objednávka sa berie za potvrdenú, ak Objednávateľ uhradí 30% rezervačný poplatok 

z celkovej sumy za ubytovacie služby najneskôr do 2 dní odo dňa obdržania faktúry. Zvyšnú 

sumu je objednávateľ povinný uhradiť podľa splatnosti uvedenej na faktúre, a to buď 

prevodom na účet prevádzkovateľa alebo hotovostnou platbou priamo v ubytovacom 

zariadení.  

3. Prevádzkovateľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie 30% rezervačného 

poplatku z celkovej sumy na účely zabezpečenia ubytovacích služieb podľa objednávky 

objednávateľa. Toto svoje právo vykoná prevádzkovateľ vo forme zaslania faktúry 

objednávateľovi (obvykle e-mailom, poštou alebo osobne), v ktorej prevádzkovateľ vyčísli 

celkovú cenu objednávky, uvedie výšku 30% rezervačného poplatku, splatnosť a príp. 

storno podmienky objednávky, pričom tieto sa môžu odlišovať od storno podmienok 

uvedených v čl. III. týchto Obchodných podmienok. Rezervačný poplatok bude 

objednávateľovi po zaplatení odpočítaný z výslednej ceny objednávky. 

4. Miestna daň (0,60 € / osoba / noc) nie je súčasťou faktúry. 

 

ČL. III. STORNO PODMIENKY A POPLATKY 

1. Objednávateľ má právo svoju objednávku, alebo jej časť stornovať, pričom storno 

objednávky môže vykonať telefonicky, e – mailom alebo osobne. 

2. Objednávateľ vykonaním objednávky vydáva svoj súhlas so storno podmienkami 

prevádzkovateľa. 

3. Prevádzkovateľovi vzniká po stornovaní objednávky zo strany objednávateľa nárok na 

storno poplatky vo výške: 

 zrealizovanie storna objednávky viac ako 4 dni pred dňom príchodu je výška storno 

poplatku 30 % z ceny objednanej služby bez miestnej dane („ďalej len „MD“), 

 zrealizovanie storna objednávky 1 až 3 dni pre dňom príchodu a rovnako tak v deň 

príchodu do hotela je výška storno poplatku 100 %  ceny objednanej služby bez MD, 

 storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednanej služby bez MD je objednávateľ 

povinný zaplatiť v prípade, ak sa hostia na základe objednaných služieb v hoteli v deň 

rezervácie neubytujú. 

4. Objednávateľ je po vykonaní storna svojej objednávky povinný storno poplatok, ktorého 

výška je určená podľa bodu 3 tohto článku, zaplatiť prevádzkovateľovi na účet číslo [SK48 

1100 0000 0029 1295 5327; pričom variabilný symbol bude číslo faktúry] do troch 

pracovných dní odo dňa vykonania storna objednávky. Prevádzkovateľ má právo na 

pokutu z omeškania platby vo výške 0,5 % denne z nezaplatenej platby alebo časti platby. 

 

 

 



 

ČL. IV. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY (10 osôb a viac) 

1. Prevádzkovateľ zverejnil cenník ubytovacích služieb na svojej internetovej stránke 

2. Objednávateľ zrealizovaním objednávky vydáva svoj súhlas s uhradením takto 

zverejnených cien za objednané  ubytovacie služby. 

3. Objednávka sa berie za potvrdenú, ak Objednávateľ uhradí 50% rezervačný poplatok 

z celkovej sumy za ubytovacie služby najneskôr do 2 dní odo dňa obdržania faktúry. Zvyšnú 

sumu je objednávateľ povinný uhradiť podľa splatnosti uvedenej na faktúre, a to buď 

prevodom na účet prevádzkovateľa alebo hotovostnou platbou priamo v ubytovacom 

zariadení.  

4. Prevádzkovateľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie 50% rezervačného 

poplatku z celkovej sumy na účely zabezpečenia ubytovacích služieb podľa objednávky 

objednávateľa. Toto svoje právo vykoná prevádzkovateľ vo forme zaslania faktúry 

objednávateľovi (obvykle e-mailom, poštou alebo osobne), v ktorej prevádzkovateľ vyčísli 

celkovú cenu objednávky, uvedie výšku 50% rezervačného poplatku, splatnosť a príp. 

storno podmienky objednávky. Rezervačný poplatok bude objednávateľovi po zaplatení 

odpočítaný z výslednej ceny objednávky. 

5. Miestna daň (0,60 € / osoba / noc) nie je súčasťou faktúry. 

6. STORNO poplatky pri skupine 10 osôb a viac: 

 uskutočnenie storna objednávky 15 dní pred dňom príchodu je výška storno poplatku 

50 % z ceny objednanej služby bez miestnej dane („ďalej len „MD“), 

 uskutočnenie storna objednávky 7 až 14 dní pre dňom príchodu (dňom začiatku 

objednanej služby) je výška storno poplatku 70 % z ceny objednanej služby bez MD 

 uskutočnenie storna objednávky 0 až 6 dní pred dňom príchodu (dňom začiatku 

objednanej služby) a rovnako tak v deň príchodu do hotela je výška storno poplatku 

100 % ceny objednanej služby bez MD. 

 Storno podmienky platia pre ubytovanie skupiny účastníkov pri zrušení rezervácie alebo 

pri neobsadení dohovoreného počtu izieb. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

Dušan Huňady 

prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 

 


