
S p r á v a  a  r o z p o č e t  S t a v b y

r u ž o m b e r o k  –  č u t k o v S k á  d o l i n a



„Poľovnícka chata pod Kozím“ je pôvodný černovský názov poľovníckej útulne, ktorú postavili černovskí a ružomberskí  
poľovníci („ pz malinô “)  v 60-tych rokoch  v rámci  vlastných zdrojov a dobrovoľných aktivít spojených s poľovníctvom. dodatkový 
názov „pod kozím“ alebo „kozô“ je odvodený od lokality – dolinky kozô, ktorá sa nachádza priamo nad chatou. objekt chaty  je 
umiestnený  na pozemku mesta ružomberok, na parcele Ckn  14 339/2 – „zastavané plochy a nádvoria“ a je zapísaný na  lv 4101.
 
dňa 3. marca 2009 požiadala tJ máj černová písomnou žiadosťou mesto ružomberok o súhlasné stanovisko k uzavretiu dlhodobej 
nájomnej zmluvy s následným súhlasom k celkovej rekonštrukcii jestvujúceho objektu. na základe kladného stanoviska mestského 
zastupiteľstva bola dňa 5. mája 2009 uzavretá nájomná zmluva  medzi mestom ružomberok a tJ máj černová s určenou dĺžkou ná-
jomného vzťahu na 30 rokov. následne po vypracovaní  projektovej dokumentácie a splnení potrebných legislatívnych požiadaviek 
predložila tJ máj černová  na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie  pre celkovú prestavbu predmetného objektu.

Stavebný úrad dňa 22. marca 2010 vydal žiadateľovi  stavebné povolenie na realizáciu generálnej rekonštrukcie s názvom: 
„turistická útulňa kozô – celková prestavba“ č. oSp-1372/1673/2010-tS1-pl.

podstatným dôvodom prvotnej myšlienky celkovej rekonštrukcie objektu bol chátrajúci skutkový stav a možnosť turisticko-
oddychového využitia v zaujímavej lokalite v závere  čutkovskej doliny, nielen pre členov tJ, ale aj pre občanov mesta a 
mestských častí ružomberka.

Všeobecné

Všeobecné informácie

Pred rekonštrukciou



Všeobecné

Návrh využitia objektu

Počas rekonštrukcie 

keďže základná myšlienka a realizácia rekonštrukcie útulne bola vo výraznej miere úlohou členov  tJ máj černová, prvotný 
prínos by mala plniť v možnosti privátneho prenajatia objektu pre členov tJ a ich rodinných príslušníkov. taktiež v zmysle 
budúceho  prevádzkového poriadku bude táto možnosť ponúknutá aj ostatným občanom černovej, mestu ružomberok a 
mestským organizáciám.

zaujímavá poloha objektu, ktorý je situovaný pod hlavným hrebeňom veľkej Fatry, vzdialený len jednu hodinu turistickej 
chôdze od križovatky veľkofatranskej magistrály „Sedlo pod vtáčnikom“, predurčuje využitie objektu aj ako turistickú 
nocľaháreň v celoročnom období. pripravuje sa  zverejnenie  informácii o ponuke a podmienkach rezervácie  individuálneho 
ubytovania  pre turistov, ktoré budú dostupné na internetových stránkach mesta, mestskej časti a iných agentúrach (napr.  
www.hiking.sk). uvedená činnosť bude realizovaná v zmysle budúceho prevádzkového poriadku.

už pri tvorbe pd odbytových častí chaty, bolo plánované objekt využívať aj na sezónny predaj teplých, studených nápojov 
a povolených pochutín pre širokú verejnosť návštevníkov čutkovskej doliny. táto činnosť bude v budúcnosti realizovaná 
formou možnosti podnájomnému vzťahu medzi tJ máj a nezávislým podnikateľským subjektom.



Všeobecné

Návrh prevádzkovania

Súčasný stav

Spôsob a forma prevádzkovania predmetného objektu, bude upravená v budúcej prevádzkovom poriadku medzi tJ máj 
černová a mestom ružomberok. keďže sa jedná o mestský majetok, uvedený dokument bude odsúhlasený po vzájomnej do-
hode medzi zúčastnenými stranami. platnosť poriadku nadobudne účinnosť pred oficiálnym odovzdaním objektu do užívania.
 
Predmetom PP budú prioritne nasledovné klauzuly:
 
•  evidencia a kontrola využitia objektu  pod správou tJ máj černová s určením zodpovednej osoby, prip. jej zástupcu.
•  v zmysle horeuvedeného návrhu využitia objektu definovať podmienky jednotlivých krátkodobých nájmov.
•  Stanovenie cenníka pre členov tJ a pre ostatných žiadateľov o prenájom a ubytovanie.
•  zabezpečenie základnej údržby a čistoty  objektu a jeho okolia.
•  prevádzkovanie objektu v zmysle platnej legislatívy Sr.
•  realizovať obchodnú činnosť v rozsahu potrebnej  živnosti.
•  navrhnúť spôsob poistenia objektu.
•  pripraviť návrh informačného smerového značenia objektu s dodatkovou tabulou o základných činnostiach 
 prevádzky v  blízkostí verejného parkoviska.
•  zabezpečiť prejazdnosť prístupovej komunikácia k objektu v zimnom období zo strany mesta ružomberok.



Prínos pre mesto Ružomberok

veríme, že komplexnou rekonštrukciou a následnou prevádzkou turistickej útulne kozô, ponúkneme občanom ružomberka 
ďalší zaujímavý typ na nenáročný rodinný výlet do malebnej takmer nepoznanej časti ružomberka. keďže dolina je 
uzavretá pre vstup motorových vozidiel (ochranné pásmo národného parku veľká Fatra) v dĺžke cca 5 km, novo 
zrekonštruovaný objekt bude plniť úlohu zaujímavého cieľového bodu s možnosťou sezónneho občerstvenia.

koordináciou s podnikateľskými subjektmi v ústí čutkovskej doliny vytvorí možnosť poskytovania relaxačných 
a športových aktivít pre návštevníkov lokality (korčule, konský záprah, kolobežky, cyklistika). Spolu s plánovanou 
rekonštrukciu lesnej  cesty medzi Hrabovom a čutkovom a s pripravovaným náučným chodníkom v tejto lokalite, výraznou 
mierou podporí cestovný ruch v ružomberku a ponúkne ďalší priestor pre športové a turistické vyžitie všetkých návštevníkov.

v rámci turistických aktivít pribudne ďalší zaujímavý východiskový bod k prechodu hrebeňa veľkej Fatry, ktoré ocenia 
nielen turisti v letnom období, ale aj nadšenci zimných športov (bežecké lyžovanie, skialp,..).

významnom a nezanedbateľným prínosom pre mesto ružomberok je skutočnosť, že do majetku mesta pribudne štýlový 
objekt v hodnote cca 73.000 €, vhodný pre širokú možnosť vyžitia v nádhernej lokalite čutkovskej doliny.
 

Súčasný stav



Rozpočet

Rekapitulácia nákladov

Celkové rozpočtové náklady  ............................................... 73.846,183 eur

Zrealizované do dnešného dňa  ......................................... 56.329,537 eur
Ostáva zrealizovať  .................................................................... 17.516,646 eur

Zhotoviteľ: tJ máJ černová v zastúpení ing. vladimír lajčiak
Vypracoval: patrik Habo, 15. 3. 2013
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