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HOSTÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bufet Marguška - u Fera, s.r.o. 
Oščadnica 2111 
IČO: 52 016 579 

DIČ: 20876241



 

 

VŠEOBECNÉ
 
Chata sa nachádza približne v strede zjazdovky Marguška v 
lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. Pre 
presnejšiu lokalizáciu zadajte do “google maps” názov Bufet 
Marguška - u Fera, kde nájdete presnú polohu našej 
chaty/bufetu.  
 
 
DOPRAVA NA CHATU**: 
Pre hostí zabezpečujeme celoročne dopravu na chatu spolu 
s batožinou v deň nástupu na pobyt a dopravu z chaty v deň 
odchodu z pobytu. Autá hostí ostávajú odparkované na 
parkoviskách strediska. 
 
Je niekoľko možností, ako sa na chatu dopraviť. Možnosti sa líšia 
v závislosti od počasia a práve prebiehajúcej sezóny - letnej 
alebo zimnej.  

 
 
 
 
 
___________________ 
**Prosíme pre dopravu vecí a potravín využite podľa 
možností cestovné tašky a ruksaky, nie cestovné kufre. 
ĎAKUJEME :) 
 
 

 
 



 

 

Letná sezóna - keďže sa naša chata nachádza priamo v strede 
zjazdovky a lyžiarskeho strediska, prístup na chatu vedie po 
nespevnenej lesnej ceste s výmoľmi. Z tohto dôvodu je cesta 
vlastným autom obtiažnejšia. V prípade, že sa rozhodnete  
použiť vlastné auto, použite prosím vyššie SUV alebo terénne 
vozidlo, ideálne s pohonom 4X4.  
Pre turistických nadšencov je možnosť odparkovať auto na 
parkovisku strediska v doline Lalíky a odtiaľ sa vydať pešo k 
chate. Ide o cca 25 min. prechádzku s miernym stúpaním, s 
výnimkou posledných 70m, kedy sa stúpa do strmého kopca.  
 
Zimná sezóna - k vyššie uvedenému sa pridáva možnosť 
zlyžovať ku chate, respektíve použiť na výstup ski-alpové lyže. 
Čo sa týka dopravy vlastným autom, cez zimnú sezónu použite 
auto s vyšším podvozkom, najlepšie terénne s pohonom 4x4 a 
snehovými reťazami. Bez snehových reťazí a pohonu 4x4 
NEODPORÚČAME dopravu k chate vlastným autom.  
 
Možnosti parkovania pri použití vlastnej dopravy - 
parkovacie miesta sú obmedzené na max. 2 autá a od chaty sú 
vzdialené asi 80m. 
 
 
VYBAVENIE CHATY:  
Ubytovanie je plne vybavené. V objekte sa nachádzajú celkovo 4 
izby, z toho 1 izba je priechodná.  
Vybavenie ubytovacej časti zahŕňa: 3x manželská posteľ, 2x 
rozkladací gauč, spojovacia chodba, kuchynka s kuchynským 
riadom a vybavením (varná doska, rýchlovarná kanvica,  
kuchynský riad, poháre, šálky, hrnce, panvice, nože, príbor a 
pod., 2x chladnička, 1x mraziak), 2x toaleta a 2x sprchový kút. 



 

 

Vstupná chodba je vybavená stojanom na lyže/bicykle a 
lyžiarky. V chate je TV a prenosná WiFi. Hosťom poskytujeme 
počas pobytu posteľné prádlo, uteráky a kuchynské utierky. K 
dispozícii je tiež vonkajšia terasa, gril, prenosné ohnisko, 
vonkajšie pevné ohnisko aj s posedením.  
 
Počas letnej sezóny sú hosťom k dispozícii aj priestory bufetu, 
presnejšie spoločenská miestnosť s kachľovou pecou a veľká 
kuchyňa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

ĎAKUJEME,  
 
ŽE STE SI VYBRALI PRE 
ODDYCH PRÁVE NÁS A 
VERÍME, ŽE SA 
BUDEME STRETÁVAŤ S 
VAMI A VAŠIMI 
BLÍZKYMI 
PRAVIDELNE. 
 
 

PRAJEME PRÍJEMNÝ 
POBYT! 
    Váš tím Bufet Marguška - u Fera 



 

 

Niečo o nás: 
 
Sme malý rodinný podnik a špecializujeme sa na celoročné 

poskytovanie ubytovania na horách a sezónne poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia, ktoré má v lyžiarsko - 
turistickom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica už 
takmer 20-ročnú tradíciu.  

 
Do všetkého, čo robíme, sa snažíme dať kus seba a našich 

hostí berieme ako priateľov, ktorým chceme poskytnúť rodinnú 
atmosféru a služby, ktoré zabezpečia, aby sa u nás cítili čo 
najlepšie, odniesli si krásne zážitky, dobrý pocit a načerpali 
nové sily v krásnom prostredí Kysuckých Beskýd.  

 
Na zdravie! 
 
 



 

 

UBYTOVACÍ PORIADOK 
 
Vážení hostia, počas Vášho pobytu si Vás dovoľujeme 

požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:  
 

1. Ubytovanie hostí v objekte chaty Bufet Marguška – u Fera 
sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na 
pobyt. Ubytovaní hostia predložia poskytovateľovi 
ubytovania doklad totožnosti /občiansky preukaz, 
cestovný pas a pod./ na účely zápisu ich osobných údajov 
do Knihy ubytovaných. Za maloleté ubytované deti 
zodpovedá a koná ich zákonný zástupca.  

 
2. Ubytovacie služby sú poskytované na základe vopred 

určenej ponuky a dojednaných podmienok. Zábezpeka vo 
výške 150 Eur sa vyberá v hotovosti pri príchode na chatu. 
Zábezpeka slúži na úhradu prípadnej škody spôsobonej 
ubytovanými hosťami v objekte chaty a na jej zariadení.       

 
3. Ubytovací čas predstavuje 24 hodín do 10.00 hodiny ráno 

v posledný deň pobytu, kedy je nutné objekt chaty uvoľniť. 
V opačnom prípade je možné účtovať pobyt aj za 
nasledujúci deň. Stanovenie ubytovacieho času inak je 
možné po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom 
ubytovania.   

 
4. Ubytovaní hostia zabezpečia všetky potrebné opatrenia, 

aby nerušili návštevníkov okolitých chát a sú povinní 
svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu 
poškodenia objektu chaty a jeho vybavenia a predchádzať 



 

 

vzniku požiaru po celú dobu trvania pobytu.  
 

5. Poskytovateľ ubytovania nezodpovedá za veci, vrátane 
peňazí a cenností, vnesené ubytovnými hosťami do 
objektu chaty a za škodu spôsobenú na odložených 
veciach.  

 
6. Ubytovaným hosťom sa odporúča používať domácu obuv. 

Je zákazaný pohyb po chate v športovej obuvi, lyžiarkách 
a pod. Za mimoriadne znečistenie alebo poškodenie 
objektu chaty z týchto dôvodov má poskytovateľ 
ubytovania právo účtovať si dodatočný poplatok vo výške 
50 Eur resp. v závislosti od miery znečistenia alebo 
poškodenia.    

 
7. V objekte chaty je priestor vyhradený na odloženie 

športových potrieb (lyže, sane, lyžiarky, bicykle a pod.). Je 
zakázané používať v priestoroch chaty športové potreby 
určené na vonkajšie použitie a odkladať tieto v 
priestoroch chaty, ktoré na to nie sú určené.  

 
8. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre 

fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory chaty /terasa, 
sedenie pri ohnisku v exteriéri/, pričom je potrebné mať 
na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej 
vzniknutej škody na majetku a zariadení. 

 
9. V celom priestore objektu chaty je zakázané 

premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek 
zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.  

 
 
 
 



 

 

10. Posteľná bielizeň a uteráky slúžia na celý pobyt 
ubytovaných hostí. Výmena je možná na požiadanie a po 
predchádzajúcej dohode s poskytovateľom ubytovania.  

 
11. Poskytovateľ ubytovania má právo v nutných prípadoch 

vstúpiť do objektu chaty, ako aj v prípadoch podozrenia z 
porušovania ubytovacieho poriadku ubytovanými 
hosťami.  

 
12. Za škody spôsobené na majetku a zariadení chaty v čase 

ubytovania zodpovedajú ubytovaní hostia.  
 

13. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné 
ubytovanie na chate.  

 
14. Domáce zvieratá v objekte chaty nie sú povolené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Ďakujeme,
	že ste si vybrali pre oddych práve nás a veríme, že sa budeme stretávať s vami a vašimi blízkymi pravidelne.
	Prajeme príjemný pobyt!

