
ŠTATÚT 

využívania rekreačného zariadenia MS v SANTOVKE 

 

Článok 1 

Úvod 

1. Pod pojmom zamestnanci sa rozumejú zamestnanci Matice slovenskej. 
2. Za rodinného príslušníka sa považuje manžel / manželka a deti, ktoré nie sú zárobkovo 

činné. 
3. Deti do 3 rokov poplatok neuhrádzajú. 
4. Hlavná letná sezóna trvá od 27. 6. 2015- 30. 08. 2015. 

Článok 2 

Využívanie rekreačného zariadenia 

1. Využívanie prebieha podľa objednávok klientov. 
2. V každej izbe môže byť doložená maximálne jedna prístelka. 
3. Objednávku je možné dať  

a. telefonicky: 
i. DMS Levice: 036/630 8710; 0918 904 937; 0911 502 787 

ii. TIÚ: 043/ 381 2830; 0918 904 926 
b. emailom 

i. DMS Levice: dms.levice@matica.sk 
ii. TIÚ: udrzba@matica.sk 

4. Súčasťou RZ Santovka je: 
a) Inventár izieb, prikrývky s bielizňou. 
b) Vybavenie spoločnej kuchynky- riady, chladničky, sporáky, mikrovlnka. 
c) Sociálne zariadenie, toaletný papier, čistiace prostriedky, utierky. 
d) Kempingové stoličky a stoly, gril na opekanie (nie drevené uhlie). 

Článok 3 

Platby a finančné podmienky 

1. Poplatky sú v zmysle schváleného cenníka, ktorý je prílohou štatútu RZ 
2. Pri objednávke sa uhrádza záloha 30% z predpokladanej ceny pobytu. 
3. Doplatok sa uhrádza v prvý deň pobytu. 
4. Pri nástupe do RZ je rekreant povinný oboznámiť sa so Štatútom RZ a s Ubytovacím 

poriadkom, počas pobytu ho dodržiavať a zapísať sa do knihy rekreantov. 

Pozn. poplatky zahrňujú miestny poplatok za ubytovaciu kapacitu. V čase mimo hlavnej 
sezóny nie je objekt vykurovaný 

 

 



UBYTOVACÍ PORIADOK 

 Rekreačného zariadenia MS v Santovke 

1. Nástup do rekreačného zariadenia na pobyt sa uskutočňuje v čase od 12.00- 18.00 hod. 
Izby nie je možné sprístupniť skôr. 

2. Zodpovedná osoba vydá návštevníkom pri príchode posteľnú bielizeň a kľúče od 
ubytovacieho zariadenia. 

3. Návštevník je povinný v priestoroch RZ udržiavať čistotu, poriadok, bezpečnosť 
a hygienu v celom zariadení. 

4. Návštevník je povinný chrániť majetok, ktorý mu bol zverený počas rekreácie proti 
poškodeniu alebo odcudzeniu. 

5. V prípade poškodenia majetku RZ je návštevník povinný vzniknutú škodu uhradiť 
v plnej výške. 

6. Odpadky je potrebné uskladniť iba vo vyhradených priestoroch. V celom objekte je 
prísny zákaz odhadzovania odpadkov mimo vyhradených priestorov. 

7. Fajčenie na izbách a chodbách zariadenia je zakázané. 
8. Návštevníci musia počas celého pobytu sprístupniť vchod do zariadenia t. j., 

návštevníci musia parkovať motorové vozidlá iba na vyhradenom mieste. 
9. Pobyt v rekreačnom zariadení sa končí do 10,00 hod. Do tohto termínu je návštevník 

povinný opustiť ubytovacie zariadenie. V prípade nedodržania tohto termínu bude 
návštevník povinný uhradiť zodpovednej osobe celodenný poplatok za pobyt. Pred 
odchodom je potrebné vyzliecť obliečky na periny, vysypať smeti, izbu upratať 
a povysávať. 

 

 

 Ing. Marián Tkáč, PhD. 
 predseda Matice slovenskej 


