
Prevádzkový poriadok 

Nájomca je pred uzavretím zmluvy o nájme povinný sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom prenajímateľa a v plnom 

rozsahu ho rešpektovať a dodržiavať. Nájomca podpisom nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol s týmto prevádzkovým poriadkom 

oboznámený a že práva a povinnosti v ňom špecifikované berie na vedomie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie tohto 

prevádzkového  poriadku  nájomcom  je  považované  za  závažné  porušenie  nájomnej  zmluvy,   ktoré  vedie  k  jej  ukončeniu  a   

k povinnosti na náhradu škody nájomcom, ak prenajímateľovi škoda vznikla. 
 

Čl. I. Používanie predmetu nájmu: 

1. Nájomcom SNOOC SKI môže byť len osoba staršia ako 10 rokov s maximálnou hmotnosťou 120 kg. 

2. Prenájom predmetu nájmu je možný len po predložení jedného z týchto dokladov: 

a) platný občiansky preukaz b) platný vodičský preukaz c) platný cestovný pas. 
3. Predmet nájmu je určený len pre jednu osobu.  

4. Nájomca je povinný predmet nájmu prevziať v prevádzke prenajímateľa pri údolnej stanici lanovky Buly Expres na Záhradišti na 

Donovaloch a na tomto mieste ju aj po skončení nájmu odovzdať prenajímateľovi. 

5. Nájomca je povinný si predmet nájmu pred prevzatím dôkladne skontrolovať, či na ňom nie sú badateľné akékoľvek vady a tieto 

bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. Na neskoršiu reklamáciu vád prenajímateľ nebude prihliadať. Pokiaľ však nájomca zistí 

závady či nedostatky počas doby užívania predmetu nájmu, ktoré nebolo možné zistiť pred prevzatím predmetu nájmu, je povinný 

ich bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.  

6. Nájomca berie na vedomie, že na predmete nájmu jazdí na vlastné nebezpečenstvo, vlastnú zodpovednosť a riziko. Nájomca je 

povinný počas užívania používať bezpečnostnú prilbu. Odporúča sa použitie pevnej obuvi a zakazuje sa použitie lyžiarskej obuvi 

(lyžiarok), použitie snowboardovej obuvi je povolené. 

7. Predmet nájmu nesmie viesť osoba so zníženou schopnosťou udržať rovnováhu, so zhoršeným zrakom alebo iným zdravotným 

alebo pohybovým obmedzením.. 

8. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu je určený na použitie ako športová potreba. 

9. Pred používaním a počas používania predmetu nájmu je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť. 
 

Čl. II. Zodpovednosť: 

1. Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu prevzatím predmetu nájmu. Nájomca je povinný konať tak, aby 

na predmete nájmu nevznikla škoda jeho činnosťou alebo nedbanlivosťou. 

2. Nájomca je povinný sa o predmet nájmu riadne starať a nenechať ho bez dozoru. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať 

akékoľvek úpravy na predmete nájmu. 

3. Nájomca nesmie zasahovať do konštrukcie predmetu nájmu, vykonávať opravy a technické zmeny. V prípade zistenia 

akýchkoľvek zásahov do predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s opravou predmetu 

nájmu do pôvodného stavu. 

4. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené predmetom nájmu na jeho vlastnom 

majetku ani na iných predmetoch hnuteľných ako aj nehnuteľných, či škode vzniknutej iným osobám po celú dobu trvania nájmu, 

ani za zdravie nájomcu po celú dobu trvania nájmu. Prenajímateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom v 

prípadoch, kedy bude zistené porušenie tohto prevádzkového poriadku alebo nedodržanie pravidiel bieleho kódexu. 

5. Zodpovednosť za škody spôsobené podcenením fyzických schopností a technickej zdatnosti pri ovládaní predmetu nájmu nesie 

nájomca. 

6. Nájomca si prenajíma predmet nájmu pre vlastné užívanie a nesmie poskytnúť predmet nájmu do užívania tretej osobe. Ak 

nájomca prenechá predmet nájmu do užívania tretej osobe (vrátane prípadu prenájmu viacerých SNOOC SKI), preberá vo vzťahu 

ku prenajímateľovi zodpovednosť v celom rozsahu, 

(i) za to, že tretie osoby, ktorým predmet nájmu prenechal do užívania, spĺňajú všetky požiadavky kladené na nájomcu nájomnou 

zmluvou a prevádzkovým poriadkom,  

(ii) za to, že tretie osoby, ktorým predmet nájmu prenechal do užívania, dodržia a splnia všetky povinnosti kladené nájomcovi 

nájomnou zmluvou a prevádzkovým poriadkom, 

(iii) za akékoľvek vady a škody vzniknuté prenajímateľovi spôsobené týmito tretími osobami pri alebo v súvislosti s užívaním 

predmetu nájmu. 

7. Nájomca preberá zodpovednosť v celom rozsahu za všetky predmety nájmu uvedené v ním podpísanej nájomnej zmluve, takisto 

aj za tretie osoby vrátane rodinných príslušníkov, ktorí predmet nájmu používajú. 

8. Ak si nájomca požičia viac predmetov nájmu, preberá týmto nájomca zodpovednosť za všetky predmety nájmu a rovnako aj za 

tretie osoby, ktoré predmet nájmu uvedené v ním podpísanej zmluve využívajú. 

9. Pri rozbití predmetu nájmu sa musí nájomca s predmetom nájmu dopraviť na miesto prenajatia sám, prenajímateľ nemá povinnosť 

dopraviť v takomto prípade na miesto prenajatia predmet nájmu spolu s nájomcom. 

10. V prípade straty, nehody alebo iného poškodenia predmetu nájmu je nájomca povinný neopustiť predmet nájmu, ihneď 

telefonicky kontaktovať prenajímateľa a spolupracovať v potrebnom rozsahu s políciou, poisťovňou a inými dotknutými osobami. 

11. Pri úmysle vzdialenia sa od predmetu nájmu je nájomca povinný zastaviť na bezpečnom mieste, z ktorého nebude obmedzovať 

ostatných návštevníkov lyžiarskeho strediska a zabezpečiť predmet nájmu proti ukradnutiu. 

12. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu nájmu je nájomca povinný túto udalosť bezodkladne hlásiť prenajímateľovi na 

telefónnom čísle 048/4199 881 a zároveň v prípade odcudzenia predmetu nájmu polícii Slovenskej republiky. 

13. Pri nedodržaní termínu vrátenia predmetu nájmu je nájomca povinný doplatiť zvyšné nájomné v zmysle cenníka prenajímateľa 

resp. toto je prenajímateľ oprávnený započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy. 

14. Pri predčasnom vrátení predmetu nájmu nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie časti nájomného. 
15. Pri strate predmetu nájmu alebo nejakej jej časti, či doplnku resp. jej poškodení vo väčšom rozsahu alebo jej nevrátení je nájomca 

povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške rovnajúcej sa kúpnej cene predmetu nájmu. Prenajímateľ má právo vzniknutú škodu 

započítať so zálohou nájomcu poskytnutou prenajímateľovi pri uzavretí nájomnej zmluvy. 


