Poľovný revír mesta Levoča

CENNÍK

pre poplatkový lov poľovníckymi hosťami

platný od 1. 1. 2020

Vážení priatelia poľovníci !

Teší nás Váš záujem o lov zveri v poľovnom revíri Levoča v užívaní Lesov mesta
Levoča, spol. s r.o. Naša organizácia zabezpečuje výkon práva poľovníctva na ploche 3765
ha. Poľovný revír sa rozprestiera v južnej časti Levočského pohoria.
Keďže náš poľovný revír je špecifickou jeleňou oblasťou, hlavným druhom zveri je
zver jelenia. Z ostatných druhov zveri je u nás možné poľovať na zver srnčiu, diviačiu,
prípadnena vlka, líšku, z pernatej zveri napríklad na jariabka, alebo sluku. Na zver diviačiu
organizujeme aj spoločné poľovačky.
Hlavná poľovnícka zezóna je u nás v období jelenej ruje, ktorá v našich podmienkach
trvá približne od 10. septambra do konca septembra (niekedy v závislosti od počasia až do 5.
príp. 10. októbra.
V našom poľovnom revíri máme aj niekoľko poľovníckych chát, v ktorých v prípade
záujmu môžeme poľovníckym hosťom zabezpečiť ubytovanie počas lovu.
Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a tešíme sa na spoločné stretnutia v našom
poľovnom revíri Lesov mesta Levoča, spol. s r.o.

Lovu

zdar

!

CENNÍK
Všeobecné podmienky a ustanovenia
1. Záujemci o poplatkový odstrel zveri si podajú žiadosť na Lesy Mesta Levoča,
s r.o.

spol.

2. Lesy mesta Levoča (LML) potvrdia akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosťa
zaslaním pozvánky na poľovačku.
3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási na LML za účelom dohodnutia
podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky.
4. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na LML, kde predloží pozvánku na poľovačku,
poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ LML, alebo ním poverený pracovník
vypíše povolenku na poľovačku, určí hosťovi miesto lovu a poľovníckeho sprievodcu.
5. Organizačný poplatok vo výške 30,- € sa účtuje za každý začatý deň individuálnej
poľovačky pri každom druhu zveri. V organizačnom poplatku je zahrnutý doprovod,
vyvarenie a vybielenie trofeje. Ak hosť zver uloví, účtuje sa organizačný a aj
odstrelový poplatok. Ak je hosť ubytovaný na poľovníckej chate, bude mu účtované
za 1 osobu na noc 6 € - 10,20 € / 1 osoba / 1 noc. Rozvoz autom po revíri bude
účtovaný podľa najazdených kilometrov: 1 € / 1 km. Poplatky za ostatné služby (napr.
použitie telefónu, ap.) sa účtujú podľa skutočných nákladov.
Ceny za odstrel zveri sú určené podľa váhy trofeje s lebkou bez spodnej
čeľuste do 24 hodín po vyvarení. U trofejí srncov sa na lebku odpočítava 90 gr.
Pri zrušení objednanej poľovačky poľovným hosťom si Lesy mesta Levoča účtujú
stornopoplatok vo výške podľa cenníka.
6. Za ulovenie alebo postrieľanie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude
účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov.

7. Poplatok za postrieľanie sa účtuje, keď sa postrieľaná zver nedohľadá s poľovne
upotrebiteľným psom do 24 hodín. Dohľadávka postrelenej zveri môže pokračovať aj
po odchode poľovného hosťa. V prípade neskoršieho dohľadania trofejovej zveri,
bude trofej ohodnotená (vážením, príp.meraním) a po uhradení rozdielu medzi
poplatkom za postrelenie a za lov, bude trofej lovcovi vydaná.
Chybená rana sa neúčtuje.

8. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník vyhotoví zápis o love – poľovný
protokol, ktorý slúži ako podklad pre fakturáciu. Zápis o love podpisuje poľovný
hosť, poľovnícky sprievodca a riaditeľ LML. Na základe zápisu o love a vystavenej
faktúry, poľovný hosť uhradí cenu v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet.
9. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

10. Porovnanie bodov s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
11. V prípade kúpy diviny bude táto účtovaná podľa osobitného cenníka LML.
12. Pri love trofejovej zveri bude poplatkovému hosťovi vydaná trofej až po uhradení
ceny poľovníckej akcie.

V Levoči 1. 1. 2020
Schválil :

Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.
Novoveská cesta 33, 054 01 Levoča

Ing. Ján Tancár
riaditeľ spoločnosti

PRIHLASOVACÍ

FORMULÁR

na poplatkový lov zveri

Druh zveri ..................................................................................................................................
Kvalita trofeje ............................................................................................................................
Zabezpečenie ubytovania :

áno*

nie*

Termín : .......................................................................................................................................
Meno : .........................................................................................................................................
Adresa : .......................................................................................................................................
Telefón : ......................................................................................................................................
Fax : .............................................................................................................................................
E – mail : .....................................................................................................................................
Číslo poľovného lístka : ............................................................................................................
Číslo zbrojného preukazu : .......................................................................................................
Ďalšie požiadavky : ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...................................
Dátum
* nehodiace sa prečiarknuť

................................................
podpis žiadateľa

