
  
Strana 1 

 
  

   Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. HSNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

___________________________________________________________________________ 

 

 

STANOVY 

o užívaní Poľovného revíru KLOPTAŇA 

 

Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. Vyšný Medzev, ( ďalej len OPLS s.r.o.) 

schválený ako užívateľ Poľovného revíru KLOPTAŇA 

na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v PR KLOPTAŇA zo dňa 16.06.2014, 

ktorého priebeh je osvedčený Notárskou zápisnicou pod sp. zn.: N 411/2014, Nz 2331182014, 

NCRIs 23717/2014  zo dňa 19.06.2014 vyhotovenou Notárskym úradom v Sečovciach,                                      

JUDr. Alexandrom Demeterom - notárom, 

prijíma STANOVY, ktorých účelom je zabezpečenie odborného poľovníckeho hospodárenia 

a jednotných postupov a zásad užívania PR. 

 

Článok I. 

Poľovnícky hospodár 

 

V záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri navrhuje 

užívateľ poľovníckeho revíru poľovníckeho hospodára , uznesením valného zhromaždenia   

( ďalej len VZ) OPLS s.r.o. Návrh podlieha schváleniu Okresnému úradu Košice- okolie, 

odbor pozemkový a lesný. Poľovnícky hospodár musí spĺňať podmienky v zmysle Zákona  

274/2009 o poľovníctve §19, ods.2).  Danú funkciu pre užívateľa vykonáva bezodplatne, 

pričom: 

 

 Poľovnícky hospodár je povinný 

a) navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho 

poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, 

zamedzenie škodám na zveri a divine a škodám spôsobeným užívaním poľovného revíru, 

zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych 

opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie 

prijatých opatrení,  

b) pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,  

c) viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom 

štátnej správy poľovníctva,  

d) koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených 

zverou,  

e) viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie 

ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,  

f) usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,  

g) dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne 

predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,  

h) zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,  
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i) kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri. 

 

 Poľovnícky hospodár je oprávnený 

a) prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,  

b) podpisovať spoločne s konateľom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce   

sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,  

c) dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo 

poveriť takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy        

na hodnotenie praktickej prípravy,  

d) podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov 

poľovníckej stráže,  

e) vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie 

postrieľanej zveri pri použití poľovne upotrebiteľných psov,  

f) vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,  

g) poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri        

a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,  

h) plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru. 

g) Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa § 19 Zákona               

o poľovníctve odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia zanikla podľa§ 19 odseku 8 okrem    

písmena c) , je povinná  do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú                             

v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem 

užívateľovi poľovného revíru.                                                                                                    

h) vydávať povolenie na lov zveri, v zmysle článku V. týchto stanov 

Činnosť poľovníckeho hospodára riadi, organizuje a kontroluje predseda VZ a konateľ   

OPLS s.r.o.  

 

Článok II.                                                                                                                            

Poľovnícka stráž 

Užívateľ poľovného revíru zabezpečí ochranu poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve 

§27 ods.1  a navrhuje 7 členov poľovníckej stráže, a to uznesením a schválením VZ       

OPLS s.r.o. Návrh podlieha schváleniu Okresnému úradu Košice- okolie, odbor pozemkový 

a lesný.                                                                                                                                

Pričom každý z členov poľovníckej stráže sa zaväzuje dodržiavať zákon 274/2009 

a uplatňovať si svoje práva a povinnosti v zmysle § 29 zákona a svoju činnosť pre užívateľa 

vykonávať bezodplatne. 

Činnosť poľovníckej stráže  riadi, organizuje a kontroluje poľovnícky hospodár v súčinnosti 

s predsedom VZ a konateľom OPLS s.r.o.  
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Článok III.                                                                                                                 

Starostlivosť o PR                                    

Užívateľ revíru zabezpečí starostlivosť o revír 10 členmi poľovníckej rady, ktorí  danú 

činnosť budú realizovať pre užívateľa bezodplatne. Menovitý zoznam členov poľovníckej 

rady schvaľuje VZ OPLS s.r.o. uznesením. 

Činnosť poľovníckej rady riadi, organizuje a kontroluje poľovnícky hospodár v súčinnosti 

s predsedom VZ a konateľom OPLS s.r.o.  

Poľovnícku radu zvoláva poľovnícky hospodár podľa potrieb minimálne však 4x v roku.     

Na zasadnutie prizýva podľa potrieb predsedu VZ a konateľa OPLS s.r.o. Poľovnícky 

hospodár má hlasovacie právo, tak ako každý člen poľovníckej rady, v prípade nerozhodnosti  

hlasov má jeho hlas väčšiu váhu. Priebeh zasadnutia poľovníckej rady sa zaeviduje                 

v “ zápisnici zo zasadnutia poľovníckej rady“, ktorá sa predkladá spolu s uzneseniami 

prijatými na zasadnutí konateľovi OPLS s.r.o. Poľovnícka rada je poradným orgánom VZ      

a rozhodnutia poľovníckej rady nemajú záväzný charakter. 

Článok IV.                                                                                                                      

Evidencia návštevy poľovného revíru 

a) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem 

účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe 

návštev poľovného revíru (ďalej len "kniha návštev").  

 

b) Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu,                

sa do knihy návštev nezapisuje, vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi.  

 

c) Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť 

údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať. 

Článok V.                                                                                                                            

Povolenie na lov zveri 

a) Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať      

pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu. Pri love 

poľovným dravcom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú kartu 

podľa osobitného predpisu. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu 

Policajného zboru, orgánu štátnej správy poľovníctva,  predsedovi  VZ a konateľovi        

OPLS s.r.o., poľovníckemu hospodárovi a  poľovníckej stráži. 

b) Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími 

dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri. Vydáva ho na predpísanom 

tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú konateľ užívateľa 

poľovného revíru a poľovnícky hospodár. Povolenie na lov zveri je neprenosné  na inú osobu. 

c) V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej 

len "poľovník"), a to: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, údaje o druhu zveri, jej 

pohlaví, vekovej triede , ktorú môže loviť; doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť    

a doba platnosti povolenia. 

d) Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, 

že vydané povolenie na lov zveri je v súlade so zákonom.  
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e) Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru najmenej tri roky. 

f) Pri plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých 

účastníkov poľovačky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam 

účastníkov spoločnej poľovačky a zoznam poľovne upotrebiteľných psov zúčastnených         

na spoločnej poľovačke.                                                                                                             

g) Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní 

príslušnému poľovníckemu hospodárovi.                                                                                   

h) Pri individuálnom spôsobe lovu každý poľovník je povinný dodržiavať §55 zákona 

Článok VI.                                                                                                                     

Poľovnícki hostia 

Spôsoby hosťovania : 

a) Stále hosťovanie – stály hosť 

b) Poplatkový odstrel (domáci a zahraničný hosť) 

c) Hosťovanie na pozvanie člena poľovníckej rady na individuálnu poľovačku 

d) Hosťovanie na  spoločnej poľovačke 

a) Stále hosťovanie: 

Zoznam stálych hostí schváli VZ OPLS s.r.o. uznesením. Stály hosť uhradí paušálnu čiastku,  

na poľovný rok (od 01.03.- 28.02. nasledujúceho roka).Ročná sadzba sa určuje vo výške 72€. 

Predpokladom hosťovania je vyplatenie paušálu do pokladne OPLS s.r.o. a stálemu hosťovi 

bude pridelená povolenka na lov na základe predloženého pokladničného lístka.  

b) Poplatkový odstrel zveri pre hostí ( ďalej len poľovnícky hosť ): 

Poplatkový odstrel zveri je možný občanom SR, ako aj cudzincom, ktorí majú platné doklady      

pre výkon práva poľovníctva /VPP/. Cena za odstrel  a sprievod poľovníckych hostí bude 

určená  v cenníku  s prihliadnutím na trhové pomery v danej sezóne. O počte poľovníckych 

hostí rozhodne poľovnícky hospodár v súčinnosti s predsedom VZ a konateľom OPLS s.r.o. 

s prihliadnutím  na plnenie plánu chovu a lovu.                                                                                                                                                        

1. Poľovnícky hosť je sprevádzaný určeným členom poľovníckej rady, po predchádzajúcom 

podpísaní zmluvy o love zveri. Zmluvu podpisuje konateľ spolu s poľovníckym hospodárom. 

V zmluve musí byť uvedené: druh lovenej zveri, veková trieda, dni a čas lovu, cena              

za ulovenie zveri, cena za divinu v prípade predaja, poplatok za sprevádzanie, resp. poplatky    

za ubytovanie, ako aj poplatok za postrieľanú zver a pod.                                                         

2. Sprevádzajúci člen poľovníckej rady vydáva pokyn na ulovenie zveri podľa vydanej 

povolenky a zodpovedá za správnosť lovu.                                                                                

3. Sprevádzajúci člen je zodpovedný za činnosť poľovníckeho hosťa počas celej doby 

sprevádzania.                                                                                                                               

4. Trofej poľovníckemu hosťovi môže byť vydaná až po vyrovnaní svojich záväzkov.            

5. Počas návštevy poľovníckeho hosťa sa ostatní stáli hostia a členovia poľovníckej rady 

musia zdržať poľovníckych aktivít v časti revíru, v ktorom je nahlásený poplatkový odstrel 

zveri. 
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c) Hosťovanie na pozvanie člena poľovníckej rady na individuálnu poľovačku : 

Každý člen poľovníckej rady si môže pozvať poľovníckeho hosťa na individuálnu poľovačku 

maximálne 2-krát na dva dni v poľovníckom roku ( 01.03.- 28.02. nasledujúceho roka)        

bez poplatku. Pozývajúci a sprevádzajúci člen je zodpovedný za činnosť poľovníckeho hosťa 

v revíri, za správne ošetrenie diviny, za správny selektívny odstrel, jej predloženie ku kontrole           

po ulovení poľovníckemu hospodárovi.  

d ) Hosťovanie na  spoločnej poľovačke 

 Lov zveri na spoločnej poľovačke: 

Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej 

poľovačky. Ak je prítomný poľovnícky hospodár, prednostne vykonáva vedúceho spoločnej 

poľovačky sám.                                                                                                                   

Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu           

a bezpečný priebeh. Pred začatím spoločnej poľovačky je povinný 

1. skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou, doklady 

oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť poľovného lístka,  

2. oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa môžu 

na poľovačke loviť,  

3. upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou      

na poľovné účely,  

4. oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste 

skončenia poľovačky a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch,  

5. vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe 

upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu poľovne upotrebiteľných psov    

na poľovačke. 

6. organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,  

7. zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu 

normovaných kmeňových stavov zveri alebo k ohrozeniu života alebo zdravia jej účastníkov 

alebo iných osôb,  

8. zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a po ukončení 

spoločnej poľovačky zabezpečiť výrad všetkej ulovenej zveri,  

9. zabezpečiť po ukončení spoločnej poľovačky na raticovú zver označenie ulovenej zveri 

značkou,  

10. vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky alebo svojím 

konaním ohrozuje svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov spoločnej 

poľovačky alebo iných osôb,  

11. dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou a vzdanie úcty ulovenej zveri dodržaním 

poľovníckych tradícií a zvyklostí,  

12. plniť ďalšie úlohy podľa zákona o poľovníctve. 

 

Raticová zver sa musí dohľadať hneď po ukončení spoločnej poľovačky. 

 

Poľovnícky hosť na začiatku spoločnej poľovačky je povinný odovzdať vedúcemu 

poľovačky pozvánku, ktorou bol na poľovačku pozvaný, s vyplnenými osobnými údajmi 

podľa predtlače . Tieto údaje budú slúžiť vedúcemu poľovačky ako podklad na evidenciu 

účastníkov poľovačky. Bez riadne vyplnenej pozvánky bude hosť z poľovačky vykázaný. 
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Účasť iných hostí ako stálych hostí na spoločnej poľovačke je raz v roku bez poplatku a o ich 

účasti rozhoduje poľovnícka rada.               

       

Účastník spoločnej poľovačky je povinný 

1. riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky,  

2. dodržiavať bezpečnostné pokyny,  

3. riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky,  

4. pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať, pokiaľ 

nedostane iný pokyn od vedúceho spoločnej poľovačky, až do skončenia pohonu zaujaté 

určené stanovište,  

5. z bezpečnostných dôvodov v pohone používať reflexnú vestu a na stanovišti reflexnú stuhu 

alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy. 

 

 

Článok VII.                                                                                                                       

Zužitkovanie a vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri: 

 

a) Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa považuje 

poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitným predpisom. 

 

b) Poľovnícku trofej možno odňať na základe rozhodnutia  vydanom v disciplinárnom alebo 

priestupkovom konaní. 

 

c) Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce             

sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru. 

d) Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov 

parožia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru je zakázané.  Užívateľ poľovného revíru, 

prostredníctvom poľovníckej rady,  môže previesť na inú osobu len zver, divinu alebo iné 

časti zo zveri, ktorú nadobudol podľa odseku c) čl.VII. týchto stanov.                                               

O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe je užívateľ poľovného revíru 

povinný viesť predpísanú evidenciu. 

e) Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, 

dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu 

poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný 

zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.                  

O počte  poľovne upotrebiteľných psov bude rozhodovať poľovnícka rada. Výška náhrady   

za výživu a veterinárne úkony sa stanovuje na 150€ za poľovne upotrebiteľného psa ročne. 
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Článok VIII.                                                                                                                             

Záverečné  ustanovenia 

 

Stanovy schválené uznesením VZ č. 14/14  zo dňa  04.07.2014 

Všetky zmeny a dodatky STANOV o užívaní Poľovného revíru KLOPTAŇA  podliehajú 

schváleniu valného zhromaždenia OPLS s.r.o. 

 

 

 

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 04.07.2014 

 

 

Užívateľ revíru:  

Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. Vyšný Medzev  ................................................................. 

                                                                                    Konateľka spoločnosti, Jenisová Adriana Ing. 

 

  

 


