
 

Všeobecné zmluvné podmienky 

 

Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Ubytovacieho poriadku a zmluvy medzi 
prevádzkovateľom a zákazníkom 
 
Zmluvné strany: 
 
Prevádzkovateľ: AGRIFARM  BS  spol. s.r.o., Mlynská 713/42, 091 01 Stropkov 

Prevádzka: Penzión Driečna, Obec Driečna  
IČO: 364 78 717, DIČ DPH: SK20 2000 3205 

 
Zákazník:  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa 
 
Zmluvný  vzťah, osobné údaje: 
 

 Vzniká dohodou medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom o využití služieb poskytovaných 
Prevádzkovateľom 

 Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za 
dohodnuté ceny 

 Zákazník sa zväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu, dodržiavať tieto 
Všeobecné zmluvné podmienky a Ubytovací poriadok. 

 Uhradením zálohy za dohodnuté služby, Zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými 
zmluvnými podmienkami a Ubytovacím poriadkom. 

 V prípade porušenia Všeobecných zmluvných podmienok alebo Ubytovacieho poriadku 
Zákazníkom je Prevádzkovateľ oprávnený Zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň 
Zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za poskytnuté 
služby (po odrátaní zálohovej platby). 

 Zákazník svojim podpisom vyslovuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajoch 
poskytnutých Prevádzkovateľovi, a to v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v jeho aktuálnom znení. 

 
Zmluvné ceny, rezervácia služieb a platobné podmienky: 
 

 Ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku Prevádzkovateľa. 

 Detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 12 rokov. 

 Ceny sú uvedené s DPH. 

 Pri dohode medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom o využití služieb je Zákazník povinný 
uhradiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny dohodnutých služieb. 

 Doplatok je Zákazník povinný uhradiť najneskôr v deň ukončenia pobytu alebo využívania 
služieb, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom písomne nedohodol inak. 



 V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je Prevádzkovateľ oprávnený 
rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť. 

 
Práva a povinnosti zákazníka: 
 

 Zákazník sa môže ubytovať na základe rezervácie v deň príchodu v čase od 14,00 hod. 

 Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu. 

 Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy. 

 Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas 
využívania služieb. 

 Cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť na recepcii tlačivo o hlásení pobytu. 

 Zákazník je povinný konať tak, aby neohrozil zdravie a majetok ostatných  Zákazníkov alebo 
Prevádzkovateľa a aby ich inak neobmedzoval. 

 Zákazník má prísny zákaz fajčiť na izbe, v reštaurácii a v priestoroch penziónu. Fajčiť môže na 
terase penziónu a v exteriéri objektu. V prípade porušenia zákazu sa zaväzuje uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 35 EUR. 

 Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu ním spôsobenú. 

 Zákazník nie je oprávnený konzumovať v penzióne vlastné potraviny a nápoje ani vynášať 
jedlo z bufetového stola mimo reštaurácie. 

 Zákazník má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení 
rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie vo forme polpenzie alebo plnej penzie, tak využitie 
týchto služieb začína večerou v deň príchodu, služba plná penzia končí obedom v deň 
odchodu. Zákazník má nárok požadovať náhradu za neprevzatú stravu iba v prípade, ak to 
nahlási vopred, t.j. obed do 20:00 hod. predchádzajúceho dňa a večeru do 08:00 hod. 
aktuálneho dňa. Inak mu táto náhrada neprináleží. 

 
Zrušenie zmluvy, odstúpenie: 
 

 Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie 
nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný 
uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení alebo 
odpočítaný od uhradenej zálohy. 

 V prípade že Zákazník počas pobytu zruší časť pobytu alebo nevyčerpá objednané služby, 
nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby. 

 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ Zákazník poruší Všeobecné zmluvné 
podmienky alebo Ubytovací poriadok. V takomto prípade nemá Zákazník nárok na finančnú 
náhradu za nevyčerpané služby. 

 

Výška odstupného 

Viac ako 30 dní pred zahájením pobytu  10 % z ceny zálohy 

29 – 20 dní pred zahájením pobytu 30 % z ceny zálohy 

19 – 10 dní pred zahájením pobytu 60 % z ceny zálohy 

9 – 2 dní pred zahájením pobytu 80 % z ceny zálohy 

V deň zahájenia pobytu 90 % z ceny zálohy 

 
 
 
V Driečnej, dňa 20.07.2013 
 

PRAJEME  VÁM  PRÍJEMNÝ  POBYT  


