
 
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 
 

 

Zoznam ubytovacích zariadení Správy NP Poloniny  
 
 

Príloha č. 1 k cenníku za prechodné ubytovanie v zariadeniach Správy NP Poloniny 
 

platná od 1.7.2022 
 

Horské chaty:  
 
 
- zásada samoupratovania počas pobytu a po jeho ukončení 
- zákaz vstupu psov a mačiek do ubytovacích zariadení Správy NP Poloniny  z hygienických 
dôvodov   
-zákaz používania reprodukovanej hudby a svetelných zariadení   
 

   
Chata Kapa

cita 
Poznámka (počet izieb 

a lôžok) 
 

Obmedzenie 
termínu 

Dostupnosť Lokalita 
(stupeň 

ochrany) 

Daň 
z ubytovania 

os./noc 
Nová Sedlica – 
chata Kyčera 
(850 m n.m.) 

5 2 izby s lôžkami – 2, 3 31.10 – 30.4. bez auta 
pešo 

4 0,70 EUR 

Grófske chyžky 
- Leopoldina 
poľovnícka chata 
(590 m n.m.) 

16 1 apartmán - 4 post.,  
5 izieb s lôžkami – 3, 3, 

2, 2, 2 

31.10 – 30.4. autom 3 0,40 EUR 

 
 

Vybavenie horských chát:  
Chata Kyčera - elektrina nie je zavedená, pitnú a úžitkovú vodu je potrebné si priniesť so 
sebou.  
Leopoldina poľovnícka chata - elektrina – agregát za poplatok, kúrenie, pitná voda.  
 
 
Cena: 20.-€ /noc/lôžko, k cene sa pripočítava aj daň z ubytovania, ktorej výška závisí od 
príslušnej obce, náklady na otvorenie a odovzdanie objektu po ubytovaní – chata Kyčera (4 x 
20.-€ /hod) a poplatok za agregát – Leopoldina poľovnícka chata (podľa spotreby benzínu).  

 
  
 
 

Informačné stredisko Nová Sedlica:  
 
 
- zásada samoupratovania počas pobytu a po jeho ukončení 
- zákaz vstupu psov a mačiek do ubytovacích zariadení Správy NP Poloniny  z hygienických dôvodov   
 



 
Vybavenie: elektrina, kúrenie, pitná voda  
 
Cena: 15.-€/noc/lôžko, k cene sa pripočítava aj daň z ubytovania, ktorej výška závisí od príslušnej 
obce 

   
Ubytovanie Kapacita 

 
Poznámka (počet izieb a lôžok) Daň 

z ubytovania 
os./noc 

IS Nová Sedlica . 23 3 izby s lôžkami a s prístelkami – 
4+4, 4+2, 3+2 

2 izby s lôžkami – 2, 2   

0,70 EUR 

 

Vybavenie: elektrina, kúrenie, pitná voda  
 
Cena: 15.-€/noc/lôžko, k cene sa pripočítava aj daň z ubytovania, ktorej výška závisí od príslušnej 
obce 

 
 
 

Terénna stanica Ruské:  
 
 
- zásada samoupratovania počas pobytu a po jeho ukončení 
- zákaz vstupu psov a mačiek do ubytovacích zariadení Správy NP Poloniny  z hygienických dôvodov   
 
 

   
Ubytovanie Kapacita 

 
Poznámka (počet izieb a lôžok) Daň 

z ubytovania 
os./noc 

TS Ruské 4 1 izba – 4 postele 0,00 EUR 
 
 

Vybavenie terénnej stanice: elektrina nie je zavedená, pitnú a úžitkovú vodu je potrebné si 
priniesť so sebou.  
Terénnu stanicu je možné využívať na účely súvisiace s činnosťou Správy NP Poloniny 
(výskum, monitoring, starostlivosť). 
   
Cena: 10.-€/noc/lôžko, k cene sa nepripočítava aj daň z ubytovania nakoľko sa objekt nevyužíva na 
rekreačne účely. 

 
 
 
Stakčín, 30. 6.2022          Ing. Miroslav Buraľ 
                  riaditeľ  
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