Cenník
Poplatkového lovu v poľovnom revíri ,,Lesopark“
v Mestských lesoch v Bratislava

Cenník lovu platný od 1. 3. 2017

Všeobecné podmienky lovu
1. Záujemca o poplatkový lov zveri v poľovnom revíri „Lesopark“ vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislava v správe Mestských lesov v Bratislave (ďalej len MLB)
si podá žiadosť o povolenie na lov na MLB.
2. V dohovorenom termíne sa poľovnícky hosť dostaví na MLB, kde predloží poľovný
lístok. Riaditeľ MLB, alebo ním poverený pracovník, vypíše povolenku na lov a určí
poľovníckeho sprievodcu. Pri prevzatí povolenky hosť zloží zálohu podľa druhu
lovenej zveri.
3. Hodnotenie (váženie alebo meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti
poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení trofeje. Prípadné
reklamácie musia byť uplatnené najneskôr pri vystavení zápisu o love. V poplatku za
lov nie je zahrnuté vyvarenie a vybielenie trofeje.
4. Za ulovenie alebo postrieľanie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude
účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov zveri, na ktorú bolo strieľané.
5. V prípade dohľadania zveri po odchode poľovníckeho hosťa bude trofej ohodnotená
a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrieľanie a za lov, bude lovcovi vydaná.
Za postrieľanie sa považuje, ak zver značí zásah alebo sa na nástrele nájdu stopy
zásahu. . MLB zabezpečia jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom.
6. Poplatok za netrafený výstrel sa účtuje vo výške 20% z lovnej taxy.
7. Organizačný poplatok sa účtuje za každý začatý deň individuálnej poľovačky vo výške
60 €. V tomto poplatku sú zahrnuté i náklady na dopravu a pod.
8. Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky sprievodca vyhotoví zápis o love, ktorý
slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť.
Poľovnícky hosť vyčíslenú sumu uhradí v hotovosti.
9. Ceny sú určené vrátane DPH.
10. Povolenka na lov zveri je neprenosná a nevratná .
11. Ubytovanie poľovníckeho hosťa môže byť zabezpečené podľa dohody v zariadení
MLB. Ceny za tieto služby sú spoplatňované podľa osobitného cenníka.
12. Telefonický kontakt v prípade otázok: 0904 989 181.

Ceny poplatkového lovu
Jelenia zver
Jelienča
Jelenica a jeleň ihličiak
Jeleň do 1,99 kg váhy trofeje
od 2,00 – 2,99 kg
od 3,00 – 3,99 kg
od 4,00 – 4,99 kg
od 5,00 kg
od 7,00 kg

65,- €
132,- €
300,- €
610,- €
870,- €
1 320,- €
1 500,- €
2 650,- €

Hmotnosť trofeje – celá lebka s parožím bez čeľuste.
Postrelenie +50 % z lovnej taxy
(bod 5.)
Koža
divina v koži
Zálohová platba

100,- €
4,00 -€/kg
1000,- €

Danielia zver
Danielka a danielča
Daniel ihličiak
Daniel

od 1 kg do2 kg
2kg+

50,- €
80,- €
300,- €
480,- €

Hmotnosť trofeje – celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste.
Postrelenie+50 % z lovnej taxy
(bod 5.)
Koža
divina v koži
Zálohová platba

30,- €
4,- €/kg
500,- €

Muflónia zver
Muflónka a muflónča
Muflón
do 39,99 cm
od 40 cm do 49,99 cm
od 50 cm do 59,99 cm
od 60 cm
od 70 cm

Postrelenie+50 % z lovnej taxy

30,- €
200,- €
380,- €
530,- €
650,- € + 40 €/1 cm
1 050,- € + 80 €/1 cm

(bod 5.)
Koža
divina v koži
Zálohová platba

30,- €
3,- €/kg
500,- €

Srnčia zver
Srna a srnča
Srnec ihličiak
Srnec

do 249 g
od 250 g
od 300 g
od 350 g
od 400 g
od 450 g
od 500 g

30,- €
65,- €
200,- €
200,- €
325,- €
590,- €
1 155,- €
2 230,- €
3 690,- €

Hmotnosť trofeje – celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste.
Postrelenie+50 % z lovnej taxy
(bod 5.)
Koža
divina v koži
Zálohová platba

15,- €
4,- €/kg
500,- €

Individuálny lov diviačej zveri – posliedka a postriežka

Diviačia zver
Diviača
Lanštiak
Diviačica
Diviak – kanec dĺžka klov

50,- €
150,- €
330,- €
do 14,99 cm
420,- €
od 15,00 cm
590,- €
od 18,00 cm
785,- €
od 21,00 cm
1 175,- €
Dĺžka klov je meraná podľa metódy CIC ako priemerná hodnota obidvoch klov.
Postrieľanie+50 % z lovnej taxy
(bod 5.)
Koža z kanca
divina v koži z kanca
Koža z ostatných
divina v koži z ostatných
Zálohová platba

100,-€
2,- €/kg
30,-€
2,50€/kg
500,- €

Jazvec
Lov
Postrieľanie

150,- €
200,- €

Líška
Lov
Odstrel v zime na návnade

15,- €
30,- €

Individuálny lov raticovej zveri – posliedka a postriežka celosezónna povolenka
Povolenie na lov zveri
2000.-€
V cene celosezónnej povolenky je obsiahnutý lov všetkých druhov zveri a divina z jedného kusa
diviaka a jednej danielice.
Poplatok za trofeje a ostatnej ulovenej diviny je podľa cenníka MLB za príslušný druh zveri.
Počet celosezónnych povoleniek je obmedzený, ich platnosť je od 01.03.2017 do 28.2.2018.
V cene je zahrnutý sprievod a ošetrenie diviny.
MLB zabezpečujú:
a) dostatočnú úživnosť revíru, najmä starostlivosťou o políčka a lúky pre zver, výsadbou
plodonosných a ohryzových stromov, kríkov a prikrmovaním.
b) sieť vhodných poľovníckych zariadení, najmä kŕmidiel, kŕmnych liniek, soľníkov, posedov
a pod.
c) preventívne opatrenia proti chorobám zveri.
d) dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov.

