
Všeobecné obchodné podmienky
vysokohorská chata Encián

1. Údaje Poskytovateľa služby

Skrátené meno:  Tatranské družstvo 
Sídlo:    Tatranská Lomnica 41, SK - 059 60 Vysoké tatry 
IČO:    45 926 239 
daňové identifikačné číslo: 2023144805 
identifikačné číslo pre DPH: SK2023144805 
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Dr. Vložka 10160/P 

ďalej len “Poskytovateľ alebo “Poskytovateľ služby” 

2. Všeobecné pravidlá
2.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú využitie ubytovacích zariadení 
Poskytovateľa služby a súvisiacich služieb. 

2.2. Špeciálne individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných 
obchodných podmienok, ale nevylučujú možnosť uzavretia osobitných dohôd so 
sprostredkovateľmi zájazdov alebo organizátormi s kondíciami, ktoré môžu byť v daných 
prípadoch odlišné, avšak zodpovedajúce typu obchodnej aktivity. 
  

3. Zmluvná strana
3.1. Služby poskytované Poskytovateľom služby využíva Hosť. 

3.2. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby sám Hosť, Zmluvnou stranou 
je Hosť. V prípade splnenia podmienok sa Poskytovateľ služby a Hosť stávajú zmluvnými 
stranami (ďalej len “Strany”). 

3.3. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby z poverenia Hosťa tretia 
osoba (ďalej len “Sprostredkovateľ”), podmienky ich spolupráce upravuje zmluva 
uzavretá medzi Poskytovateľom služby a Sprostredkovateľom. V tomto prípade 
Poskytovateľ služby nie je povinný preverovať, či tretia osoba legitímne zastupuje Hosťa. 
  

4. Uzavretie zmluvy, spôsob rezervácie, 
zmena rezervácie, oznamovacia povinnosť

4.1. Poskytovateľ služby akceptuje výlučne rezerváciu prostredníctvom jeho online 
rezervačného systému, respektíve zaslanú e-mailom, telefaxom alebo poštou formou listu 
(písomne). Cez telefón poskytuje Poskytovateľ služby výhradne informácie! V prípade 
rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému je Hosť povinný dôkladne 
skontrolovali správnosť údajov uvedených na rezervačnom formulári, predovšetkým 
kontaktné údaje a údaje týkajúceho sa príchodu Hosťa! V záujme zabránenia zneužívaniu 
si Poskytovateľ služby vyhradzuje právo zrušenia rezervácie, ak sa ukáže, že Hosťa 
nemožno na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v rezervácii zastihnúť, 
prípadne ak je kontaktný údaj chybne uvedený a rezervácia sa nedá právoplatne 
potvrdiť; tým zaniká aj nárok na ubytovanie. 



4.2. Zmluva o rezervácii Hosťa sa uzatvára  spätným potvrdeným ponuky zaslanej 
Poskytovateľom služby v písomnej forme. Zmluva sa tým považuje za písomne uzavretú a 
zároveň znamená aj akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 
Poskytovateľa služby. 

4.3. Ústna rezervácia, dohoda či zmena, respektíve jej ústne potvrdenie zo strany 
Poskytovateľa služby alebo Sprostredkovaľa služby nie je záväzná a právoplatná a 
neznamená vznik, zmenu alebo zánik zmluvy. Všetky právne prehlásenia súvisiace so 
službou sú platné len v písomnej forme. 

4.4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na to, aby si v spätnom potvrdení rezervácie 
vyhradil podmienku zaplatenia zálohy v určenej sume, v tomto prípade sa zmluva o 
poskytnutí služieb uzatvára dňom pripísania zálohy na bankový účet Poskytovateľa služby 
určený Poskytovateľom služby. V prípade, že záloha nebude uhradená do termínu 
stanoveného  Poskytovateľom služby; obvykle v spätnom potvrdení, ktoré Poskytovteľ 
služby zasiela Hosťovi alebo  Sprostredkovateľovi služby; viazanosť Poskytovateľa 
služby ponukou a jeho povinnosť poskytnúť služby zaniká. 

4.5. Zmluva o využívaní ubytovacej služby je platná na dobu určitú. 
4.5.1. Ak Hosť definitívne opustí izbu pred uplynutím určenej doby, Poskytovateľ služby je 
oprávnený požadovať 100% hodnotu služby, ktorú Poskytovteteľ službyHosťovi poskytol 
a ktorá bola predmetom Zmluvy medzi (i) Poskytovateľom a Hosťom (ii) alebo medzi 
Poskytovateľom služby a Sprostredkovateľom služby. Poskytovateľ služby má právo 
znova predať izbu, ktorá sa uvoľní pred uplynutím dohodnutého termínu ak ju Hosť 
definitívne opustil a z konania Hosťa je zrejmé, že túto izbu už nebude využívať.  
4.5.2. K predĺženiu využívania ubytovacej služby v prípade ak o Hosť  požiada je 
potrebný súhlas Poskytovateľa služby. V tomto prípade si Poskytovateľ služby môže 
vyhradiť(i) zaplatenie ceny už splnenej služby a (ii) zaplatenie budúcej poskytovanej 
služby, ktorá je zviazaná s predĺženým ubytovacej služby.  

4.6. Na zmenu a/alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda podpísaná oboma 
Stranami. 
  

5. Podmienky zrušenia rezervácie

5.1. Objednané ubytovanie a/alebo služby (s tým súvisiace a nie len) možno zrušiť alebo 
zmeniť bez zmluvnej pokuty v lehote dlhšej ako 30 dní pred dňom príchodu. V tomto 
prípade bude určená a zaplatená rezervačná záloha v plnej výške vrátená. Zrušenie 
alebo zmenu prijímame výhradne v písomnej forme. 

5.2. V prípade zrušenia rezervácie v lehote kratšej ako 30 dní, ale dlhšej ako 15 dni pred 
príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 30% z celkovej celkovej ceny pobytu, v 
prípade zrušenia v lehote kratšej ako 15 dní pred príchodom, ale dlhšej ako 10 dní pred 
príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 50% celkovej ceny pobytu, v prípade 
zrušenia v lehote kratšej ako 10 dní pred príchodom ale dlhšej ako 3 dni pred príchodom 
sa platí zmluvná pokuta vo výške 70% celkovej ceny pobytu, v prípade zrušenia v lehote 
kratšej ako 3 dní pred príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 100% z celkovej ceny 
pobytu a v prípade opomenutia zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa Hosťa sa 
zmluvná pokuta rovná celkovej cene pobytu. 



5.3. V prípade zrušenia alebo opomenutia zrušenia rezervácie záväzok Poskytovateľa 
služby týkajúci sa ubytovania nezávisle od zaplatenia zmluvnej pokuty zaniká a je 
oprávnený nevyužitú izbu poskytnúť inému Hosťovi. 

5.4. Ak Zmluvná strana nezabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, 
zaručením kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom, záväzok 
Poskytovateľa služby dodať službu v deň príchodu po 17:00 hodine miestneho času 
zaniká. 
Ak Zmluvná strana zabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, zaručením 
kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom a v deň príchodu sa 
nedostaví do 17:00 hodiny miestneho času alebo písomne neoznámi svoj neskorší 
príchod, Poskytovateľ služby uplatní zmluvnú pokutu v miere stanovenej v Zmluve, ale 
minimálne vo výške ceny ubytovania na jeden deň. V takomto prípade sa ubytovanie 
rezervuje pre Zmluvnú stranu do 11:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni jeho príchodu, 
následne povinnosť Poskytovateľa služby dodať službu zanikne. 

5.5. Ak Zmluvná strana Poskytovateľovi vopred písomné neoznámi svoj neskorší príchod 
a v deň príchodu sa nedostaví na ubytovanie do 21:00 je Poskytovateľ oprávnený 
ubytovanie poskytnúť ktorejkoľvek inej osobe, avšak so záväzkom poskytnúť ubytovanie 
tretej osobe len do 11.oo nasledujúceho dňa s opciou tretej osoby, že v prípade ak 
Zmluvná strana   svoju rezerváciu nevyužije ani do nasledujúceho dňa do 11.oo môže 
ubytovateľ ubytovanie poskytnúť tejto alebo ktorejkoľvek inej osobe.  Ak by sa nakoniec 
Zmluvná strana dostavila na ubytovanie v čase od 21.oo do 11.oo je Poskytovateľ 
oprávnený jej poskytnúť akékoľvek miesto na ubytovanie v prípad ak ním disponuje. Ak 
tak Poskytovateľ služby urobí nie je oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu.  

5.6. Poskytovateľ služby stanoví pre rezerváciu produktov so špeciálnymi kondíciami, 
respektíve pre balíkové ponuky, skupinové zájazdy alebo podujatia odlišné podmienky 
ako sú vyššie uvedené, ktoré budú zakotvené v individuálnej Zmluve. 
  

6. Ceny

6.1. Ceny izieb ubytovacieho zariadenia (Rack Rate) sú vyvesené na recepcii a na 
internetovej stránke Poskytovateľa (www.chataencian.sk). Cenníky ďalších služieb sú k 
dispozícii na recepcii. Iba ceny vyvesené na recepcii alebo na webovej stránke 
Poskytovateľa služby sú záväzné.  

6.2. Poskytovateľ služby môže zverejnené ceny bez oznámenia slobodne zmeniť. 

6.3. Pri oznámení cien Poskytovateľ služby uvedie aj v cene zahrnuté dane (DPH, DCR – 
daň z cestovného ruchu) platné v čase vyhotovenia cenovej ponuky, respektíve ich 
zákonom stanovenú mieru. Poskytovateľ služby môže dodatočné náklady vzniknuté v 
dôsledku zmeny platného daňového zákona (DPH, DCR) previesť, s predbežným 
oznámením, na Zmluvnú stranu. 

6.4. Aktuálne zľavy, akcie a iné ponuky sa zverejňujú na domovskej stránke 
www.chataencian.sk 
  

7. Rodinné zľavy

Dieťa do veku 6 rokov má ubytovanie zdarma, ak sa zdržiava v jednej izbe s rodičmi. Deti 
staršie ako 6 rokov môžu byť na základe rozhodnutia Poskytovateľa ubytované s 50% 

http://www.chataencian.sk


zľavou z ceny rezervácie. Za deti staršie ako 14 rokov účtuje Poskytovateľ plnú cenu 
ubytovania. 
  

8. Spôsob platby, záruka

8.1. Poskytovateľ služby žiada uhradiť protihodnotu služieb dodaných Zmluvnej strane 
najneskôr v deň ich využitia, tj. pred vstupom do ubytovacej izby alebo pred využitím 
služby . Na základe individuálnej dohody sa môže poskytnúť možnosť dodatočného 
zaplatenia. V prípade omeškania so zaplatením faktúry pri dodatočnom zaplatení má 
Poskytovateľ služby nárok na úroky vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby 
emisnej banky. 

8.2. Poskytovateľ služby môže požadovať na zaručenie využitia služby podľa Zmluvy a 
na zaplatenie jej protihodnoty: 
a) zaručenie kreditnou kartou; v tomto prípade sa na karte vinkuluje protihodnota 
objednanej a spätne potvrdenej objednávky, 
b) zaplatenie zálohy vo výške zodpovedajúcej časti alebo celkovej sumy účastníckeho 
poplatku. 

8.3. Zmluvná strana môže faktúru uhradiť v EUR a/alebo PLN a/alebo 
a) v ktorejkoľvek mene, ktorú Poskytovateľ služby zverejní, že ju akceptuje. Na prepočet, 

respektíve faktúrovanie použije v takomto prípade kurz valuta-nákup platný v banke 
Poskytovateľa služby v deň príchodu Hosťa; 

b) Poskytovateľ služby nepríjme v deň nástupu v pri platbe v ubytovacom zariadení  
bezhotovostné platobné prostriedky (kreditnú kartu, cestovný šek, respektíve na základe 
osobitnej zmluvy: kupón, voucher, atď.) 

8.4. Náklady súvisiace s ktorýmkoľvek spôsobom platby znáša Zmluvná strana. Platba 
realizovaná formou bankovej transakcie sa považuje za uhradenú vždy vtedy, keď sa 
cena služby pripíše na bankový účet Poskytovateľa služby. 
  

9. Spôsob a podmienky využitia služby

9.1 Hosť sa môže v izbách ubytovacieho zariadenia ubytovať v deň príchodu od 17:00 
hodiny (Check in); v posledný deň pobytu je povinný izbu opustiť dopoludnia do 10:00 
hodiny (Check out). 

9.2 Ubytovať sa v izbe v deň príchodu pred 8:00 hodinou ráno nie je možné avšak  
Poskytovateľ služby môže poskytnúť Zmluvnej strane úschovňu batožín; obvykle  za 
odplatu. 

9.3 Podmienky využívania Hosťom poskytovaných ubytovacích a ostatných určuje 
ubytovací poriadok, ktorý je vyvesený na mieste poskytnutia služby. 
  

10. Domáce zvieratá, fajčenie

10.1. Do ubytovacích objektov Poskytovateľa služby nie je dovolené vniesť žiadne 
domáce zvieratá. 

10.2. Celé ubytovacie zariadenie Poskytovaľa služby je nefajčiarske. V budove, ale 
predovšetkým v hosťovských izbách platí preto absolútny zákaz fajčenia. 



10.3 Ak Hosť poruší zákaz fajčenia, v dôsledku čoho sa aktivuje požiarno-bezpečnostné 
zariadenie budovy alebo vznikne škoda v zariadení budovy, Hosť je pred odchodom 
povinný zaplatiť spôsobenú škodu a súvisiace náklady. 
  

11. Odmietnutie plnenia zmluvy, 
zánik povinnosti poskytnutia služby

11.1. Poskytovateľ služby má právo s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o 
poskytnutí služieb a tým odoprieť poskytnutie služieb: 
a) ak Hosť nepoužíva poskytnutú izbu, zariadenie alebo prostriedky spôsobom 
zodpovedajúcim ich účelu. 
b) ak sa Hosť v ubytovacom zariadení alebo v mieste poskytovania služby správa z 
hľadiska bezpečnosti, ubytovacieho poriadku, respektíve ak sa Hosť  správa voči 
zamestnancom Poskytovateľa služby alebo iným Hosťom nežiadúcim spôsobom alebo 
hrubo, ak je pod vplyvom alkoholu alebo drog a jeho správanie je ohrozujúce, urážajúce 
alebo iným spôsobom neprijateľné. 
c) ak má Hosť infekčnú chorobu, 
d) ak Zmluvná strana nesplní do stanoveného termínu povinnosť zaplatenia zálohy 
stanovenej v Zmluve. 

11.2. Ak sa Zmluva medzi Zmluvnými stranami z dôvodu „vis major” nesplní, zmluva 
zaniká. 
  

12. Zaručenie ubytovania

12.1. Ak Poskytovateľ služby z vlastnej viny nevie zabezpečiť služby uvedené v Zmluve 
(napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy atď.), je povinný bezodkladne sa 
postarať o ubytovanie Hosťa. 

12.2. Poskytovateľ služby je povinný: 
a) služby uvedené v Zmluve zabezpečiť/ponúknuť v inom ubytovacom zariadení tej istej 
alebo vyššej kategórie za cenu, ktorú Poskytovateľ služby potvrdil a v trvaní zakotvenom v 
Zmluve – alebo do doby odstránenia prekážky brániacej plneniu Zmluvy. Všetky náklady 
súvisiace so zabezpečením náhradného ubytovacieho zariadenia znáša Poskytovateľ 
služby. 
b) poskytnúť Hosťovi súčinnosť pri presťahovaní sa do ponúknutého ubytovacieho 
zariadenia, respektíve na prípadné presťahovanie späť. 

12.3. Ak Poskytovateľ služby bezodkladne splní túto svoju a Hosť príjme ponúknutú 
možnosť náhradného ubytovania, dodatočne nemôže vzniesť voči Poskytovateľovi 
služby nárok na náhradu škody. 
  

13. Ochorenie alebo úmrtie hosťa
13.1. Ak Hosť ochorie v čase využívania ubytovacej služby a nie je schopný konať vo 
vlastnom záujme, Poskytovateľ služby mu ponúkne primeranú lekársku pomoc za 
odplatu. 

13.2. V prípade ochorenia/úmrtia Hosťa si Poskytovateľ služby nárokuje od príbuzného, 
prípadne dediča osoby, ktorá ochorela/umrela alebo platiteľa faktúry kompenzáciu za 
náklady vzniknuté ako lekárske náklady, trovy konania, protihodnota za služby využité 



pred úmrtím, respektíve za prípadné škody, ktoré vznikli na vybavení alebo zariaďovacích 
predmetoch v súvislosti s ochorením/úmrtím. 

 
14. Práva Zmluvnej strany

14.1. Hosť má v zmysle Zmluvy právo využívať objednanú izbu a objekty ubytovacieho 
zariadenia, ktoré patria do bežného okruhu služieb a nespadajú pod účinnosť iných 
špeciálnych podmienok takým spôsobom, ktorý zodpovedá ich účelu. 

14.2. Hosť môže počas pobytu v mieste ubytovania a poskytovania služby podať v 
súvislosti s plnením služieb poskytnutých Poskytovateľom sťažnosť. Poskytovateľ služby 
sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto období písomne podaná  a potvrdená 
(alebo ním písomne  zachytená v knihe Prianí a sťažnosti). 

14.3 Právo Hosťa podať sťažnosť odchodom z miesta ubytovania a poskytnutia služieb 
zaniká. 
  

15. Povinnosti Zmluvnej strany

15.1. Zmluvná strana je povinná uhradiť protihodnotu objednaných služieb do termínu a 
spôsobom stanoveným v Zmluve. 

15.2. Hosť sa musí postarať o to, aby sa dieťa mladšie ako 14 rokov, za ktoré je 
zodpovedný, zdržiavalo v zariadeniach Poskytovateľa služby len pod dohľadom dospelej 
osoby. 

15.3. Hosť môže priniesť ubytovacieho zariadenia vlastné jedlo a nápoje a konzumovať 
ich len v miestnostiach na to určených.  
  

16. Zodpovednosť Zmluvnej strany za škody
 – náhrada škody

16. 1 Hosť je zodpovedný za všetky škody a ujmy, ktoré vzniknú Poskytovateľovi služby 
alebo tretej osobe zavinením Hosťa, prípadne osoby, ktorá ho sprevádza alebo iných 
osôb, za ktoré je Hosť zodpovedný. Zodpovednosť pretrváva aj vtedy, ak má poškodený 
právo žiadať náhradu škody bezprostredne od Poskytovateľa služby. 
  

17. Práva Poskytovateľa služby

17.1 Ak Hosť nesplní svoju povinnosť zaplatiť cenu ním využitej alebo v Zmluve 
objednanej, avšak  nevyužitej služby navýšenú o zmluvnú pokutu, Poskytovateľ služby má 
právo uplatniť na zabezpečenie svojich pohľadávok výkon záložného práva k tým 
osobným veciam vo vlastníctve Hosťa, ktoré si zobral so sebou do ubytovacie zariadenia. 
  

18. Povinnosť Poskytovateľa služby
Poskytovateľ služby je povinný: 
a) poskytnúť ubytovanie a splniť ostatné služby objednané na základe Zmluvy tak, aby 
zodpovedali platným predpisom a ubytovacím štandardom; 
b) vyšetriť písomnú sťažnosť Hosťa, urobiť potrebné kroky na vyriešenie problému a 
tieto písomne podchytiť. 
  



19. Zodpovednosť Poskytovateľa služby za škody 
– náhrada škody

19.1. Poskytovateľ služby je zodpovedný za škodu, ktorú utrpí ubytovaný Hosť v 
dôsledku stratenia, zničenia alebo poškodenia svojich vecí, s výnimkou, ak Poskytovateľ 
dokáže, že k vzniku škody došlo v dôsledku neodvratnej vonkajšej príčiny a nie zavinením 
zamestnancov Poskytovateľa služby či Hostí, alebo že ju spôsobil sám poškodený Hosť. 
Zodpovednosť Poskytovateľa služby pretrváva len v prípade škôd vzniknutých na 
veciach, ktoré Hosť uložil v hoteli na vyhradené miesto alebo vo svojej izbe. 

19.2. Hosť musí vzniknutú škodu okamžite nahlásiť na recepcii a poskytnúť 
Poskytovateľovi služby všetky údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie okolností škodovej 
udalosti, prípadne k spísaniu policajnej zápisnice/ pre vyšetrovanie zo strany polície. 

19.3. Za cennosti, cenné papiere a hotovosť je Poskytovateľ služby zodpovedný len 
vtedy, ak vec vyslovene prevzal do úschovy, ak vyslovene odmietol prevzatie vecí do 
úschovy alebo ak škoda vznikla z takého dôvodu, za ktorú nesie podľa všeobecne 
platných predpisov zodpovednosť. V tomto prípade je vykonávanie dôkazov úlohou 
Hosťa . 

19.4. Maximálna miera náhrady škody je päťnásobok v zmluve zakotvenej výšky ceny 
izby na jeden deň, s výnimkou, ak je škoda menšia. 
  

  
20. Vis major

20.1 Príčiny alebo okolnosti (napríklad: vojna, požiar, povodeň, nepriazeň počasia, výpad 
elektrického prúdu, štrajk), ktoré Zmluvná strana nemôže ovplyvniť (vis major), vo 
všetkom oslobodzujú ktorúkoľvek zo Zmluvných strán spod plnenia povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy dovtedy, kým dané príčiny alebo okolnosti pretrvávajú. Zmluvné 
strany sa zhodli na tom, že urobia všetko, čo je v ich moci, aby možnosť vyvstania týchto 
príčin a okolností znížili na minimum a vzniknutú škodu alebo omeškanie čo najskôr 
napravili. 
  

21. Rozhodné právo 
20.1.Právny vzťah medzi Poskytovateľom služby a Zmluvnou stranou sa riadi podľa  
ustanovení slovenského Občianskeho zákonníka. 
  

22. Webová stránka
22.1. Poskytovateľ služby nemá vplyv na naplánovanie a obsah materiálov, ktoré sú 
zalinkované alebo odkazované na jeho webovej stránke a ktoré sú vo vlastníctve tretej 
strany a zároveň Poskytovateľ služby nemá vplyv nezodpovedá za obsah materiálov na 
stránkach tretích osôb s ktorými nemá Poskytovateľ služby uzatvorenú platnú zmluvu. 
Zoznam aktuálnych partnerov Poskytovateľa služieb je uvedený na stránke Poskytovateľa 
služieb.  

22.2 Usporiadanie webových stránok, použitých diagramov, obrázkov a log, respektíve 
zbierka individuálnych príspevkov sú chránené autorským právom. Prekopírovanie alebo 
použitie ktoréhokoľvek predmetu napr. diagramov, obrázkov alebo textov v elektronickej 
alebo tlačenej publikácii nie je bez súhlasu Poskytovateľa služby dovolené. 
  

23. Platnosť



Všeobecné obchodné podmienky Tatranského družstva pre Chatu Encián sú platné od 1. 
decembra 2015.


