
Všeobecné podmienky poplatkového odstrelu 

 

1. Záujemca o poplatkový odstrel si podá žiadosť na Obecný podnik lesov a služieb s.r.o.        

Vyšný Medzev, ďalej len OPLS s.r.o. 

2. Po akceptovaní žiadosti poľovníckeho hosťa sa podpíše zmluva o love a dohodnú                     

sa podmienky a organizačné zabezpečenie poľovačky. 

3. V dohodnutom termíne  sa hosť dostaví na OPLS s.r.o, kde predloží platný poľovný lístok 

a zbrojný preukaz. Poľovnícky hospodár vypíše povolenku na poľovačku. 

4. Organizačný poplatok vo výške 25€ sa účtuje za každý začatý deň poľovačky pri každom 

druhu zveri. V organizačnom poplatku je zahrnuté aj vyvarenie a vybielenie trofeje. 

5. Poplatok za sprievodcu sa účtuje za každý aj začatý deň vo výške 20€ za jedného sprievodcu.  

6. U zahraničných hostí sa účtuje aj poplatok za poľovný lístok a poistenie. 

7. Ak hosť uloví alebo postrelí zver, účtuje sa mu odstrelový poplatok alebo poplatok                  

za postrielanie podľa aktuálneho cenníka. Poplatok za postrielanie sa účtuje, keď sa 

postrielaná zver nedohľadá s poľovne upotrebiteľným psom do 24 hodín. Dohľadávka 

postrelenej zveri môže pokračovať aj po odchode poľovníckeho hosťa. V prípade dohľadania 

trofejovej zveri, bude trofej ohodnotená ( v zmysle cenníka ) a po uhradení rozdielu medzi 

poplatkom odstrelovým a poplatkom za postrielanie, bude trofej lovcovi vydaná.   

8. Preprava autom po revíri bude účtovaná podľa najazdených kilometrov v cene 1€/km. 

9. Za ulovenie alebo postrieľanie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 

100% prirážka  z odstrelového poplatku. 

10. Po ukončení poľovníckej akcie sprievodca poľovníckeho hosťa vyhotoví zápis o priebehu 

akcie, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie. Zápis podpisuje poľovnícky hosť, poľovnícky 

sprievodca a konateľ OPLS s.r.o. Na základe zápisu vyčíslenú sumu uhradí poľovnícky hosť 

vkladom na bankový účet OPLS s.r.o. 

11. V prípade neúspešného lovu sa organizačný poplatok, poplatok za sprievodcu a prepravu     

po revíri, u zahraničných hostí aj poplatok za poľovný lístok a poistenie. Uhradí v hotovosti  

do pokladne OPLS s.r.o. 

12. Poplatkovému hosťovi  bude trofej vydaná až po uhradení ceny poľovníckej akcie. 

 

 

               Vo Vyšnom Medzeve  01.08.2014                   konateľka spoločnosti, Ing.  Jenisová Adriana  

                                       

                                                                                                                  

                                                                                                                  


