
PONUKA UBYTOVANIA NA CHATÁCH  
 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúkajú ubyto-

vanie na horských chatách. Ubytovacie zariadenia 

sa nachádzajú v lesnom prostredí, v katastroch obcí 

Kordíky, Dolný Harmanec a Banská Bystrica. 

 

 

 

MESTSKÉ LESY BANSKÁ BYSTRICA s.r.o. 

Dolný Harmanec 51  

976 03 Dolný Harmanec  

Kontakty: www.lesybb.sk/kontakt_21/  

 

 Lokalizácia chát: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X-IgDRUIEWbRYD-

Mhla6sCVNHmURy5Gc&usp=sharing  

http://www.lesybb.sk/kontakt_21/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X-IgDRUIEWbRYDMhla6sCVNHmURy5Gc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X-IgDRUIEWbRYDMhla6sCVNHmURy5Gc&usp=sharing


CHATA BREZINY 
Lokalizácia: kataster obce Kordíky  

GPS súradnice:  48.78434102803978, 

19.035613561192093

Spomedzi ponúkaných chát na ubyto-

vanie v správe Mestských lesov Ban-

ská Bystrica s.r.o. je chata Breziny 

najväčšia s kapacitou ubytovacích lô-

žok 14. Prízemie chaty tvorí veľká ve-

randa, ktorá môže v prípade menšej 

rodinnej oslavy slúžiť ako „spoločen-

ská miestnosť“. Ďalej sa na prízemí 

nachádza kuchynka, obývačka, 

spálňa, kúpeľňa s WC a sprchovacím 

kútom a špajza. V podkroví sú tri 

miestnosti zariadené ako spálne. 

Chata je vybavená vodou a elektrinou. 

Kúrenie je na pevné palivo – drevo, 

prostredníctvom krbových pecí. V  ku-

chynke je možné variť v  sporáku na 

drevo, k dispozícii je aj sporák na pro-

pán butánový plyn. Chata je celoročne 

prístupná (v zimných mesiacoch môže 

byť prístup pri väčšej snehovej pri-

krývke obmedzený). Pri chate sa na-

chádza ohnisko a lúka vhodná na 

športové aktivity. Okolie je vhodné na 

turistiku, v zimnom období na be-

žecké lyžovanie.  

 

Základné informácie:  

Počet lôžok:14 

Elektrika: áno  

Voda: áno, vodovodná prípojka  

Kúrenie: drevo, elektrika  

WC: vnútorné  

Kúpeľňa: sprchovací kút  

Celoročná prístupnosť: áno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Mgr. Iveta Mikulová                        

tel.: 0911 463 886                         

mail: i.mikulova@lesybb.sk            

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk) 

  

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/


 

POĽOVNÍCKA CHATA PANSKÁ KOLIBA 
Lokalizácia: kataster obce Dolný Harmanec  

GPS súradnice:  48.87108710378787, 

19.040459576311775

Poľovnícka chata Panská Koliba je 

umiestnená v nádhernom prostredí 

Bystrickej doliny, v Národnom parku 

Veľká Fatra. Je to jednoduché zaria-

denie, bez pitnej vody, bez WC a kú-

peľne. Prízemie chaty tvorí jedna 

útulná miestnosť spojená s kuchyn-

kou. V podkroví je jednoducho zaria-

dená spálňa pre šesť ľudí – spanie iba 

na matracoch. Kúrenie je na drevo, 

taktiež varenie. Chata nemá elektriku,  

je zabezpečené iba osvetlenie cez so-

lárne panely a autobatériu. V chate 

taktiež nie je vodovod, voda je iba 

z blízkeho prírodného prameňa mimo 

chaty. WC je vonkajšia latrína.  Okolie 

ponúka predovšetkým turistické vý-

lety po Veľkej Fatre.  Horský hotel Krá-

ľova studňa je vzdialený od chaty pri-

bližne jednu hodinu pešo. V lete je 

možné dostať sa na chatu aj b icyk-

lami. Upozorňujeme, že v zimnom ob-

dobí nie je prístupová cesta na chatu 

udržiavaná a počas snehovej po-

krývky je možný prístup iba pešo, 

príp. skialpovými lyžami. 

Základné informácie:  

Počet lôžok: 8 (iba matrace) 

Elektrika: nie (iba solárne osvetlenie) 

Voda: nie, iba vonkajšia studňa  

Kúrenie: drevo  

WC: vonkajšia latrína 

Kúpeľňa: nie 

Celoročná prístupnosť: nie počas 

zimy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Ing. Blažej Možucha                        

tel.: 0903 527 141                         

mail: b.mozucha@lesybb.sk             

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/


POĽOVNÍCKA CHATA BOBOTY 
Lokalizácia: kataster obce Dolný Harmanec  

GPS súradnice:  48.84712151271417, 

19.06068818440092

Poľovnícka chata Boboty je umies-

tnená v nádhernom prostredí Bystric-

kej doliny, v Národnom parku Veľká 

Fatra. Je to jednoduché zariadenie, 

bez pitnej vody, bez WC a kúpeľne. 

Prízemie chaty tvora dve spálne a za-

riadená kuchynka. Kapacita chaty je 8 

lôžok. Kúrenie je na drevo, taktiež va-

renie. Chata nemá elektriku,  je zabez-

pečené iba osvetlenie cez autobaté-

riu. V chate taktiež nie je vodovod, 

voda je iba z blízkeho prírodného pra-

meňa mimo chaty. WC je vonkajšia lat-

rína. Pri chate sa nachádza altánok 

a ohnisko. Okolie ponúka predovšet-

kým turistické výlety po Veľkej Fatre.  

Horský hotel Kráľova studňa je vzdia-

lený od chaty približne dve hodiny 

pešo. V lete je možné dostať sa na 

chatu aj bicyklami. Upozorňujeme, že 

v zimnom období nie je prístupová 

cesta na chatu udržiavaná a počas 

snehovej pokrývky je možný prístup 

iba pešo, príp. skialpovými lyžami. 

 

 

Základné informácie:  

Počet lôžok: 8 

Elektrika: nie (iba osvetlenie autoba-

tériou) 

Voda: nie, iba vonkajšia studňa  

Kúrenie: drevo  

WC: vonkajšia latrína 

Kúpeľňa: nie 

Celoročná prístupnosť: nie počas 

zimy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Peter Nemčok                                

tel.: 0902 914 171                                      

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/


POĽOVNÍCKA CHATA TAJCHY 
Lokalizácia: kataster obce Dolný Harmanec  

GPS súradnice:  48.84712151271417, 

19.0606881844009

Poľovnícka chata Tajchy je umies-

tnená v horskom prostredí Kremnic-

kých vrchov. Je to jednoduché zaria-

denie, bez pitnej vody, bez WC a kú-

peľne. Prízemie chaty tvorí jedna 

útulná miestnosť spojená s kuchyn-

kou. V podkroví je jednoducho zaria-

dená spálňa pre šesť ľudí . V chate 

taktiež nie je vodovod, voda je iba 

z blízkeho prírodného prameňa mimo 

chaty. WC je vonkajšia latrína.  Chata 

je bez elektrickej energie, je zabezpe-

čené iba osvetlenie pomocou solár-

nych panelov a autobarérií. Pri chate 

sa nachádza altánok, ohnisko a dre-

vená kaplnka Svätého Huberta. Okolie 

ponúka predovšetkým turistické vý-

lety Kremnických vrchoch a Veľkej 

Fatre. V lete je možné dostať sa na 

chatu aj bicyklami. Upozorňujeme, že 

v zimnom období nie je prístupová 

cesta na chatu udržiavaná a počas 

snehovej pokrývky je možný prístup 

iba pešo, príp. skialpovými lyžami. 

 

Základné informácie:  

Počet lôžok: 8 

Elektrika: nie (iba osvetlenie autoba-

tériou) 

Voda: nie, iba vonkajšia studňa  

Kúrenie: drevo  

WC: vonkajšia latrína 

Kúpeľňa: nie 

Celoročná prístupnosť: nie počas 

zimy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Ing. Blažej Možucha                        

tel.: 0903 527 141                         

mail: b.mozucha@lesybb.sk             

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/


POĽOVNÍCKA CHATA LUNGÁROVÁ 
Lokalizácia: kataster obce Banská Bystrica  

GPS súradnice:  48.77648262711793, 

19.082350323775447

Poľovnícka chata Lungárová je naj-

novšie zrekonštruovaná chata Mest-

ských lesov Banská Bystrica.  Je 

umiestnená v horskom prostredí 

v blízkosti Banskej Bystrice – časti 

Uľanka, smerom k lomu Harmančok. 

Je jednoduchšie zariadená, bez pitnej 

vody, bez WC a kúpeľne. Prízemie 

chaty tvorí jedna väčšia miestnosť  

spojená s kuchynkou. V podkroví sú 

jednoducho zariadená dve spálne pre 

osem osôb. V chate nie je vodovod, 

voda je iba z blízkeho prírodného pra-

meňa mimo chaty. WC je vonkajšia lat-

rína. Chata je bez elektrickej energie, 

je zabezpečené iba osvetlenie pomo-

cou solárnych panelov a autobarérií. 

Pri chate sa nachádza ohnisko a mu-

rovaný kamenný gril. Okolie ponúka 

predovšetkým turistické a cykloturis-

tické výlety. Lokalita je atraktívna 

najmä počas hubárskej sezóny. Upo-

zorňujeme, že v zimnom období môže 

byť prístup k chate obmedzený.  

 

 

Základné informácie:  

Počet lôžok: 8 

Elektrika: nie (iba solárne osvetlenie) 

Voda: nie, iba vonkajšia studňa  

Kúrenie: drevo  

WC: vonkajšia latrína 

Kúpeľňa: nie 

Celoročná prístupnosť:  počas zimy 

obmedzená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Ing. Blažej Možucha                        

tel.: 0903 527 141                         

mail: b.mozucha@lesybb.sk             

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/


POĽOVNÍCKA CHATA ČIERNE 
Lokalizácia: kataster obce Dolný Harmanec  

GPS súradnice:  48.80559518630295, 

19.017378864181143

Poľovnícka chata Čierne je najjedno-

duchšie ubytovacie zariadenie ponú-

kané na ubytovanie v prostredí Mest-

ských lesov Banská Bystrica.  Je 

umiestnená v horskom prostredí 

Kremnických vrchov. Chata je prí-

zemná, jednoizbová  zariadená, bez 

pitnej vody, bez WC a kúpeľne. Príze-

mie chaty tvorí jedna väčšia 

miestnosť spojená s kuchynkou 

a dvoma poschodovými posteľami . 

V chate nie je vodovod, voda je iba 

z blízkeho prírodného prameňa mimo 

chaty. WC je vonkajšia latrína.  Chata 

je bez elektrickej energie. Okolie po-

núka predovšetkým turistické a cyklo-

turistické výlety. Prístupová cesta 

k chate – posledné dva kilometre sú 

zjazdné iba terénnym autom alebo 

pešo. Upozorňujeme, že v zimnom ob-

dobí prístupová cesta nie je udržia-

vaná a prístup na chatu je možný len 

pešo, príp. skialpovými lyžami. Chata 

je staršia a spĺňa štandardy iba pre 

najmenej náročných klientov. 

 

Základné informácie:  

Počet lôžok: 4 

Elektrika: nie 

Voda: nie, iba vonkajší prameň 

Kúrenie: drevo  

WC: vonkajšia latrína 

Kúpeľňa: nie 

Celoročná prístupnosť: nie počas 

zimy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre objednanie chaty:  

Ing. Blažej Možucha                        

tel.: 0903 527 141                         

mail: b.mozucha@lesybb.sk             

aktuálny cenník nájdete na: Cenník ubyto-

vania (lesybb.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/
http://www.lesybb.sk/cennik-ubytovania-214/

