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Vš�eobecne	  zmluvne	  podmienky 
ARMA, š.r.o., Hlavna	  62, 946 56 Dulovce 
Preva	dzka: HOTEL Š*ACHTIC*KA
P.O.BOX 123,
974 01 Banška	  Byštrica 
Tel.: 048/414 19 11-2, Fax: 048/414 56-70 
IC*O:34119027, IC*  DPH:ŠK2020397863

Platne	  od 1.12.2018 

1. Zmluvné strany 

Doda	 vateľ: Hotel Š*achtic�ka, preva	dzka špoloc�nošti ARMA, š.r.o., - poškytovateľ 
štravovací	ch, kongrešovy	ch a relaxac�ny	ch šluz� ieb odberateľovi (hošťovi) za u	 hradu. 

Odberateľ: Objedna	vateľ šluz� ieb 

2. Rezervácia služieb 

2.1. Rezerva	 ciu moB z�e urobiť objedna	vateľ vo vlaštnom mene, alebo v prošpech tretej ošoby. 
2.2. Rezerva	 ciu potvrdzuje odberateľovi (hošťovi) hotel po obdr	z�aní	 objedna	vky hošťom formou: 
telefonickou 
pí	šomnou 
elektronickou 

2.3. Objednávka musí obsahovať: 
meno a priezviško hošťa, v prí	pade firmy na	 zov špoloc�nošti 
termí	n c�erpania hotelovy	ch šluz� ieb 
kontaktne	  u	 daje: telefo	 nne c�í	šlo, adrešu hošťa, email kontakt 
špoB šob u	 hrady za šluz�by, v prí	pade firmy fakturac�ne	  u	 daje 
rozšah a druh objednany	ch šluz� ieb 

2.4. Objedna	 vku je hotel povinny	  špracovať do 24 hodí	n, alebo v najbliz�š� í	 pracovny	  den�  pri 
škupinovy	ch rezerva	 cia	 ch a to potvrdení	m rezerva	 cie alebo zamietnutí	m. 
2.5. Na za	klade objedna	vky hotel vyštaví	 potvrdenie rezerva	 cie, ktory	m hošťovi potvrdí	 rozšah šluz� ieb 
pí	šomnou formou alebo elektronicky. 

3. Ceny a platobné podmienky 

3.1. Hotel poškytuje hošťovi ceny na za	klade aktua	 lne platny	ch cenní	kov. 
3.2. Cena uvedena	  v potvrdení	 rezerva	 cie je za	 vaF zna	 . 
3.3. Na	 rok na zní	z�enie ceny nevznika	  klientovi v prí	pade, ak bola akciova	  cena 
ubytovania zverejnena	  po potvrdení	 rezerva	 cie. 
3.4. Zľavy a akcie nie je moz�ne	  kombinovať a kumulovať. 
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3.5. V den�  odchodu je hošť povinny	  doplatiť vš�etky vyuz� ite	  šluz�by hotela a ubytovanie v hotovošti na 
recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou. 
3.6. Forma u	 hrady muší	 byť dohodnuta	  vopred. 

3.7. Zálohová platba: 

Hotel ma	  pra	 vo z� iadať od hošťa za	 lohovu	  platbu do vy	š�ky 100% z ceny objednany	ch šluz� ieb šo 
šplatnošťou 7 dní	 od potvrdenia rezerva	 cie. Rezerva	 cia ša šta	 va za	 vaF znou v momente, keď je uhradena	  
za	 lohova	  platba na u	 c�et hotela. 

3.8. Zálohová platba pre skupiny a akcie 

3.8.1. Poškytovateľ šluz�by vyštavuje za	 lohovu	  faktu	 ru z predpokladanej a dohodnutej ceny za vš�etky 
ubytovacie, štravovacie a doplnkove	  šluz�by podľa objedna	vky so splatnosťou 7 dní odo dn� a vyštavenia 
za	 lohovej faktu	 ry a to našledovne: 

  60 % z objednany	ch šluz� ieb ako potvrdenie rezerva	 cie 
 najneškoB r 3 dni pred zac�atí	m c�erpania šluz� ieb muší	 byť na u	 c�et poškytovateľa šluz� ieb uhradena	  za	 loha 

vo vy	š�ke 100 % z celkovy	ch objednany	ch šluz� ieb. 

3.8.2. NajneškoB r v den�  na	 štupu mušia byť objednane	  šluz�by uhradene	 . 

3.8.3. Dn� om pripí	šania za	 lohy na u	 c�et poškytovateľa šluz� ieb vedeny	  v Tatra banke, a.š., IBAN: ŠK24 1100 
0000 0026 2213 1717, ŠWIFT: TATRŠKBX je objedna	vka zo štrany poškytovateľa šluz� ieb potvrdena	 . Od 
doby prijatia objedna	vky objedna	vateľom az�  do doby šplatnošti za	 lohovej faktu	 ry ša povaz�uje termí	n 
realiza	 cie šluz�by za rezervovany	 . Zaplatena	  za	 loha bude zu	 c�tovana	  v riadnom dan� ovom doklade (faktu	 re) 
po ukonc�ení	 pobytu. V prí	pade, z�e objedna	vateľ za	 lohovu	  faktu	 ru riadne a vc�aš neuhradí	, poškytovateľ 
šluz� ieb je opra	vneny	  rezerva	 ciu zruš� iť. 

3.9. Za	 lohovu	  platbu moz�no zrealizovať našledovny	m špoB šobom: 
v hotovošti alebo platobnou kartou na recepcii hotela 
prevodom na u	 c�et: Tatra banka, a.š. IBAN: IBAN: ŠK24 1100 0000 0026 2213 1717, ŠWIFT: TATRŠKBX
pre variabilny	  šymbol pouz� ite c�í	šlo rezerva	 cie alebo c�í	šlo faktu	 ry 

3.10. Storno podmienky 

3.10.1. Hotel je opra	vneny	  poz�adovať štorno poplatky v prí	pade, z�e hošť švoju rezerva	 ciu zruš� í	 pí	šomne, 
telefonicky	  alebo elektronicky, faxom v našledovny	ch lehota	 ch: 
od 15 do 29 dní pred dohodnuty	m termí	nom 50% z celkovej šumy štornovany	ch šluz� ieb, 
od 7 do 14 dní pred dohodnuty	m termí	nom 70% z celkovej šumy štornovany	ch šluz� ieb, 
od 1 do 6 dní pred dohodnuty	m termí	nom 90% z celkovej šumy štornovany	ch šluz� ieb hotela, 
v den�  na	 štupu 100% z celkovej šumy štornovany	ch šluz� ieb hotela, 
pri predc�ašnom odchode z pobytu ši hotel u	 c�tuje 100% z potvrdene	ho zošta	 vaju	 ceho pobytu, 
na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií 
zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt. 
3.11.2. V prí	pade, z�e klient/hošť objedna	  a zálohovou platbou záväzne potvrdí rezervovanie 50% a viac 
ubytovacej kapacity hotela, v prí	pade zruš�enia takejto 
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rezerva	 cie ša klientovi/hošťovi účtuje storno vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do 
doby 30 dní	 pred zac�iatkom c�erpania šluz� ieb. Štorno šluz� ieb 30 dní	 a menej pred zac�iatkom c�erpania 
šluz� ieb ša riadi c�la	nkom 3.10.1. 

3.10.3. Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinny	  objedna	vateľ objednať rešp. 
šprešniť poc�et jeda	 l minimálne tri dni vopred. V prí	pade, z�e bude poc�et jeda	 l v den�  podujatia vydany	ch a
pí	šomne odšu	 hlašeny	ch objedna	vateľom viac, bude ša u	 c�tovať škutoc�ny	  poc�et odobrany	ch jeda	 l. V 
prí	pade, z�e poc�et odobrany	ch jeda	 l bude niz�š� í	 ako objednany	  poc�et, bude ša u	 c�tovať celkovy	  poc�et 
objednany	ch jeda	 l. V prí	pade štornovania objedna	vky štravovací	ch šluz� ieb v den�  podujatia, poškytovateľ 
šluz� ieb u	 c�tuje objedna	vateľovi vš�etky objednane	  jedla	  v zmyšle pí	šomnej objedna	vky a jej fina	 lnej 
aktualiza	 cie.

4. Poskytované služby 
4.1. Hošť ša moB z�e ubytovať v den�  prí	chodu najškoB r o 14.00 hod., pokiaľ nebolo dohodnute	  inak vopred. 
Hotel je povinny	  hošťa ubytovať najneškoB r do 18.00 hod. 
4.2. V prí	pade, ak hošť uškutoc�nil za	 lohovu	  platbu je hotel povinny	  drz�ať rezerva	 ciu hošťa do 22.00 hod. V
prí	pade, ak hošť neuplatní	 na	 rok na rezervovane	  šluz�by ani po tomto termí	ne, hotel nie je povinny	  
za	 lohovu	  platbu vra	 tiť hošťovi. 
4.3. Ak hošť nema	  potvrdenu	  rezerva	 ciu pí	šomnou formou je potrebne	  ša ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ 
ša hošť nedohodne inak. V prí	pade, ak ša hošť neubytuje do 18.00 hod., hotel moB z�e voľne dišponovať 
touto kapacitou. 
4.4. Ak ša hošť ubytuje pred 6.00 hod. v den�  jeho na	 štupu na pobyt, hotel ši vyhradzuje pra	 vo účtovať noc
navyše. 
4.5. Hošť je povinny	  ubytovaciu kapacitu uvoľniť v den�  odchodu do 11.00 hod. V prí	pade, z�e hošť neuvoľní	
izbu do 11.00 hod. je hotel opra	vneny	  hošťovi u	 c�tovať šumu za ďalš� í	 pobytovy	  den� , ak nebolo dohodnute	  
inak. 
4.6. V prí	pade ak ma	  hošť potvrdenu	  rezerva	 ciu a zaplatenu	  za	 lohu a hotel z doB vodu viš major ubytovanie 
hošťovi nepoškytne, je povinny	  hošťovi zabezpec�iť primerane	  na	hradne	  ubytovanie na na	klady hotela. 
4.7. Hotel ši vyhradzuje pra	 vo vo vy	nimoc�ny	ch prí	padoch ponu	 knuť hošťovi ine	  ubytovanie, nez�  bolo 
poB vodne dohodnute	 , pokiaľ ša podštatne nelí	š� i od potvrdenej objedna	vky. 
4.8. Hotel zodpoveda	  za š�kodu špoB šobenu	  na vnešeny	ch alebo odloz�eny	ch veciach, pric�om vnešene	  šu	  
veci, ktore	  boli za ty	mto u	 c�elom odovzdane	  niektore	mu z pracovní	kov hotela. Za klenoty, peniaze a ine	  
cennošti uloz�ene	  mimo hotelove	ho trezoru hotel nezodpoveda	
4.9. Hošť ma	  pra	 vo na poškytnutie vš�etky	ch šluz� ieb, ktore	  boli dohodnute	  v potvrdenej rezerva	 cii. Ak je 
dohodnute	  štravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie, vyuz� itie ty	chto šluz� ieb zac�í	na vec�erou v den�  
prí	chodu od 18.00 hod. Šluz�ba plna	  penzia konc�í	 v den�  odchodu obedom do 13.00 hod. 
4.10. V prieštoroch hotela hoštia nie šu	  opra	vnení	 konzumovať vlaštne	  potraviny a na	poje. Poklada	  ša to 
ša poruš�enie vš�eobecny	ch zmluvny	ch podmienok, na za	klade c�oho moB z�e hotel ukonc�iť š hošťom zmluvny	  
vzťah bez na	 roku na refunda	 ciu. 
4.11. V hoteli nie je hošťom dovolene	  pouz� í	vať vlaštne	  elektricke	  špotrebic�e okrem holiaceho štrojc�eka, 
šuš� ic�u vlašov a pod., prí	štrojov urc�eny	ch na ošobnu	  hygienu. 
4.12. Room šervice ša špoplatn� uje 30% prira	 z�kou k cenní	kovy	m cena	m. 
4.13. Male	  doma	 ce zvierata	  je moz�ne	  ubytovať. Take	 to ubytovanie je špoplatnene	  podľa aktua	 lneho 
cenní	ka. Hošť nešie zodpovednošť za vš�etky š�kody špoB šobene	  zvieraťom poc�aš pobytu. Nie je povolene	  
nechať zviera bez dozoru šame	  v izbe. Hošť je povinny	  reš�pektovať pokyny pre pobyt šo pšom. 
4.14. Hotel moB z�e predlKz� iť pobyt hošťovi len v prí	pade, ak ma	  hotel k dišpozí	cii voľnu	  kapacitu. 
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4.15. Recepcia na poz� iadanie hošťa privola	  Rýchlu lekársku pomoc.. Hotel je opra	vneny	  z� iadať od hošťa 
poz�adovanu	  pen� az�nu	  na	hradu za vy	davky šu	 višiace š oš�etrení	m hošťa. 
4.16. Zmluvny	  vzťah medzi hošťom a hotelom konc�í	 v den�  jeho odchodu zaplatení	m za	 verec�ne	ho u	 c�tu. 
Hošť je povinny	  u	 c�et na miešte vyrovnať v hotovošti alebo platobnou kartou. 
4.17. V prí	pade, z�e hošť ukonc�í	 švoj pobyt škoB r ako bolo dohodnute	  v rezerva	 cii, hotel ma	  pra	 vo u	 c�tovať 
hošťovi šumu za cely	  dohodnuty	  pobyt. 
4.18. Hošť nešie zodpovednošť za vš�etky ní	m špoB šobene	  š�kody poc�aš pobytu. V prí	pade, z�e š�kodu 
špoB šobilo dieťa, zodpovednošť nešie jeho za	konny	  za	 štupca. 
4.19. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré 
hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia. 
4.20. Hotel je opra	vneny	  ukonc�iť a odštu	 piť od zmluvy š okamz� itou platnošťou a bez na	 roku hošťa na 
vra	 tenie pen� azí	, ak: 
hošť u	 myšelne, alebo nedbanlivošťou poš�kodzuje majetok hotela, špra	 va ša v rozpore šo za	 šadami 
šluš�ne	ho špoloc�enške	ho špra	vania a mora	 lkou, 
obťažuje svojim správaním ostatných hostí, 
zdravotny	  štav hošťa ohrozuje zdravie oštatny	ch hoští	 a peršona	 lu, 
z doB vodu vyš�š�ej moci. 
4.21. V prí	pade šťaz�noští	 je hošť tu	 to škutoc�nošť povinny	  ozna	miť okamz� ite a bezodkladne. Šťaz�nošti ša 
riadia platny	m Reklamačným poriadkom hotela. 
4.22. Hotel je opra	vneny	  škontrolovať izbu hošťa poc�aš jeho pobytu a zabezpec�iť upratanie izby podľa 
hygienicky	ch predpišov. 
4.23. Ak hotel ziští	 po odchode hošťa poš�kodenie inventa	 ru, nenahla	 šenie konzuma	 cie, alebo odcudzenie, 
je hotel opra	 vneny	  dou	 c�tovať tieto pohľada	vky po ozna	mení	 hošťovi z jeho kreditnej karty, alebo 
vyštavení	m a zašlaní	m u	 c�tu na adrešu hošťa. 
4.24. Hošť je povinny	  riadiť ša platny	m ubytovací	m poriadkom hotela. 

5. Zodpovednosť za škodu 
5.1. V prí	pade poruš�enia povinnošti zo za	 vaF zkove	ho vzťahu, je zmluvna	  štrana povinna	  nahradiť š�kodu 
ty	m špoB šobenu	  druhej štrane, ibaz�e preuka	 z�e, z�e poruš�enie povinnošti bolo špoB šobene	  okolnošťami 
vyluc�uju	 cimi zodpovednošť. 
5.2. Objedna	 vateľ šluz� ieb zodpoveda	  v plnom rozšahu za š�kodu špoB šobenu	  znehodnotení	m, poš�kodení	m 
alebo znic�ení	m zariadenia a majetku poškytovateľa šluz� ieb zo štrany ošoB b, ktore	  ša zu	 c�aštn� uju	  na akcii, 
ktoru	  objedna	vateľ u poškytovateľa šluz� ieb objednal. 

6. Iné sankcie a pokuty 
6.1. V prí	pade špuštenia faloš�ne	ho poplachu z doB vodu nereš�pektovania poz� iarnych bezpec�noštny	ch 
opatrení	 ako 

 za	 kaz fajc�enia v prieštoroch hotela 

 špuštenie dymovej clony pri akcia	 ch 

 pouz� í	vanie otvorene	ho ohn� a v prieštoroch hotela 
moB z�e byť zo štrany poškytovateľa šluz� ieb vyu	 c�tovany	  poplatok az�  do vy	š�ky 20 000 Eur. 
7. Ochrana osobných údajov 
7.1 Odberateľ v šu	 lade šo za	konom c�. 122/2013 Z. z. o ochrane ošobny	ch u	 dajov prehlašuje, z�e bol 
obozna	 meny	  š pra	 vami a povinnošťami ty	kaju	 cimi ša zí	škavania a špracova	vania ošobny	ch u	 dajov podľa 
tohto za	 kona. Za	 roven�  udeľuje doda	vateľovi šu	 hlaš šo špracovaní	m ošobny	ch u	 dajov uvedeny	ch v 
objedna	 vke za u	 c�elom zabezpec�enia a poškytnutia objednany	ch šluz� ieb a pre plnenie povinnoští	 
uloz�eny	ch za	konom, a to na dobu potrebnu	  k zabezpec�eniu pra	 v a povinnoští	, ktore	  vyply	vaju	  z 
obchodny	ch vzťahov medzi odberateľom a doda	vateľom. Odberateľ udeľuje šu	 hlaš šo zí	škavaní	m a 
špracovaní	m predmetny	ch ošobny	ch u	 dajov aj pre potreby marketingovy	ch aktiví	t doda	vateľa, najmaF  pre 
u	 c�ašť vo vernoštny	ch a podobny	ch programoch doda	vateľa, a to po dobu, poc�aš ktorej šu	  tieto aktivity 
uškutoc�n� ovane	 . Odvolanie tohto šu	 hlašu je moz�ne	  realizovať pí	šomne š udaní	m alebo bez udania doB vodu. 
Ako odberateľ, dotknuta	  ošoba vyhlašuje, z�e ši je vedoma	/y	  švojich pra	 v. 

Šachtičky 1.12.2018


