Príloha č. 2

Cenník lovu raticovej zveri
v poľovných revíroch v užívaní ŠL TANAPu
Všeobecné podmienky a ceny s DPH platné od 16.09.2021 zmena cien vyhradená
A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových
poplatkov)
1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku
na riaditeľstvo ŠL TANAPu Tatranská Lomnica.
2. ŠL TANAPu potvrdia akceptovanie žiadosti
poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky na
poľovačku, ktorá je zároveň dokladom na
preukázanie poľovníckeho účelu cesty pri
prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky
pre držiteľov európskeho zbrojného pasu z
krajín EU.
3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť
prihlási na príslušnom Ochrannom obvode
(ďalej len OO) uvedenom na pozvánke, za
účelom
dohodnutia
podmienok
a
organizačného zabezpečenia poľovačky. V
dohodnutom termíne sa hosť dostaví na
Riaditeľstvo ŠL TANAPu - OPCV, kde predloží
pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a
zbrojný preukaz. Poľovnícky hospodár vydá
povolenku na poľovačku, určí poľovný revír a
poľovníckeho sprievodcu. Povolenka na
poľovačku sa vydáva na každú poľovnícku akciu
osobitne.
4. Poľovný lístok pre cudzincov vrátane
zákonného poistenia v prípade potreby vybaví
OPCV. Poplatky za poľovný lístok a poistenie
pre zahraničných poľovníkov v rámci EU:
Týždenný poľovný lístok a poistenie
100 €
Mesačný poľovný lístok a poistenie
200 €
Ročný poľovný lístok a poistenie
400 €
Poplatky za poľovný lístok a poistenie pre
zahraničných poľovníkov mimo EU:
Týždenný poľovný lístok a poistenie
100 €
Mesačný poľovný lístok a poistenie
200 €
Ročný poľovný lístok a poistenie
400 €
5. Denný (organizačný) poplatok vo výške 60 € (do
12,00 hod. 30 € a po 12,00 hod. 30 €) sa účtuje
každému poľovníckemu hosťovi za každý deň
individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý
poľovnícky doprovod a ďalšie organizačné
náklady.
6. ŠL TANAPu môžu pri objednávaní poľovníckej
akcie požadovať od objednávateľa zálohovú
platbu.
7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v
odstrelovom poplatku.

8. Poskytovanie ubytovania si poľovníci dohodnú s
príslušným OO. Poplatky za ubytovanie,
prípadne za ďalšie služby budú účtované podľa
platných cenníkov ŠL TANAPu.
9. Za použitie dopravných prostriedkov počas
poľovačiek sa budú účtovať nasledovné sadzby
za km: terénne auto 0,70 €/km, osobné auto
0,50 €/km.
B. Pri využití paušálnych cien
1. Platbu vo výške paušálnej ceny uhradí
poľovnícky hosť vopred na účet ŠL TANAPu, v
hotovosti do výšky 5000 €, najneskôr v deň
začiatku poľovníckej akcie.
2. V paušálnej cene zahrnuté ubytovanie hosťa
zabezpečí OO v zariadení s elektrinou, sprchou
a teplou vodou, pokiaľ sa vopred nedohodnú
iné podmienky.
3. V prípade, že na základe žiadosti poľovníckeho
hosťa bude ulovená trofejová zver s
parametrom trofeje prevyšujúcim limit
uvedený v paušálnej cene, poľovnícky hosť
doplatí rozdiel podľa individuálnych cien
(odstrelového poplatku) uvedených v tomto
cenníku.
4. Pri ulovení trofejovej zveri s parametrom
trofeje nižším, ako je rozpätie dohodnuté v
paušálnej cene, ŠL TANAPu vráti hosťovi
čiastku, ako pri neulovení požadovanej
trofejovej zveri. Následne poľovnícky hosť
zaplatí skutočnú hodnotu trofeje podľa
individuálnych cien (odstrelového poplatku)
uvedených v tomto cenníku.
5. Pri postrelení zveri sa z čiastky vrátenej v
prípade neulovenia požadovanej zveri odpočíta
poplatok za postrelenie zveri uvedený pri
individuálnych cenách tohto cenníka.
6. Pri ulovení ďalšieho jedinca trofejovej zveri
počas pobytu hosťa bude účtovaná cena tejto
ďalšej trofeje podľa individuálnych cien
(odstrelového poplatku) uvedených v tomto
cenníku.
7. Pri ukončení pobytu na žiadosť poľovníckeho
hosťa skôr, ako je počet dní dohodnutých v
paušálnej cene, nebude poľovníckemu hosťovi
vrátená alikvotná čiastka z paušálnej ceny. To
sa však nevzťahuje na vrátenie čiastky v prípade
neulovenej požadovanej zveri, ktorá je osobitne
uvedená pri paušálnej cene.

8. V paušálnej cene nie je zahrnutý poľovný lístok
a poistenie pre zahraničných poľovníkov, ktoré
zahraniční hostia platia osobitne v zmysle tohto
cenníka.
C. Spoločné podmienky
1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov
nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná
100% prirážka z poplatku za lov.
2. Lov zveri sa predčasne ukončí v prípade, ak
poľovnícky hosť odmietne vystreliť na
objednaný druh zveri.
3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak
sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri
a vedúci OO zabezpečí jej dohľadávanie
poľovne upotrebiteľným psom. V prípade
dohľadania postrelenej zveri po odchode
poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená
(vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu
medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude
lovcovi trofej vydaná.
4. Po ukončení každej poľovníckej akcie poverený
pracovník OO vyhotoví zápis o love, ktorý slúži
ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love
podpisuje aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu
o love sa vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie.
Za poľovnícku akciu sa považuje neprerušený
lov a ubytovanie poľovníckeho hosťa. Deň, v
ktorom nie je fakturovaný lov zveri ani
ubytovanie poľovníckeho hosťa poľovnícku
akciu prerušuje a nasleduje nová poľovnícka
akcia.
5. Bodové hodnotenie trofeje bude vykonané za
prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom
stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné
reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení
zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise
o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie
reklamácií zabezpečí vedúci OPCV, alebo ním
poverená osoba.
6. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná
trofej až po uhradení zúčtovanej ceny
poľovníckej akcie.

7. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou /dĺžkou/ je
len orientačné.
8. Na požiadanie ŠL TANAPu musí hosť predložiť
trofej na chovateľskú prehliadku.
9. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa
osobitného cenníka.
10. Záväzne objednaná a potvrdená poľovnícka
akcia môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní
pred dohodnutým termínom. Keď sa zrušenie
akcie uskutoční v kratšom čase, bude sa účtovať
stornopoplatok.

JELENIA ZVER
Doba lovu: 01.08. – 31.01. (vo zvernici)

Odstrelový poplatok
Jelenica, jelienča 180 €
Jeleň ihličiak (1r.) 250 €
Bodová hodnota CIC
do 120 b.
od 120 b.

€
640
640

€/ +1 b.

od 140 b.
od 150 b.
od 160 b.
od 170 b.

1 160
1 760
2 680
3 740

+ 60
+ 92
+ 106
+ 86

od 190 b.
od 210 b.
od 220 b.
od 230 b.

5 460
7 600
10 160
13 380

+ 107
+ 256
+ 324
+ 434

Postrieľanie:
Jelenica, jelienča
Jeleň ihličiak 1-ročný
Jeleň (vo veku 2-6 rokov)
Jeleň (vo veku 7+ rokov)
Stornopoplatok

100 €
125 €
700 €
1420 €
700 €

+ 26

Paušálna ponuka
 Jeleň s bodovou hodnotou do 150 b. CIC
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 1 400 €
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
 odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 3 kg
 organizačný poplatok
 ubytovanie počas 5 nocí
 vyvarenie a vybielenie trofeje
 doprava v revíri
Nepoľujúca osoba
36 € za 1 deň
Predĺženie pobytu lovca
80 € za 1 deň
Stornopoplatok
350 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa 800 €
 Jeleň s bodovou hodnotou do 170 b. CIC (rozpätie 150 - 170 b. CIC)
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 2 900 €
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
 odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia 3 - 5 kg
 organizačný poplatok
 ubytovanie počas 5 nocí
 vyvarenie a vybielenie trofeje
 doprava v revíri
Nepoľujúca osoba
70 € za 1 deň
Predĺženie pobytu lovca
120 € za 1 deň
Stornopoplatok
700 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa 2 000 €
 Jeleň s bodovou hodnotou do 190 b. CIC (rozpätie 170 – 190 b. CIC)
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 5 600 €
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
 odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 5 - 7 kg
 organizačný poplatok
 ubytovanie počas 5 nocí
 vyvarenie a vybielenie trofeje
 doprava v revíri
Nepoľujúca osoba
70 € za 1 deň
Predĺženie pobytu lovca
120 € za 1 deň
Stornopoplatok
890 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa 4 100 €



10-dňový pobyt s lovom 5 ks jeleníc alebo jelienčat
10 dní pobytu v revíri (20 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 1 500 €
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
 odstrelový poplatok za 5 ks jeleníc alebo jelienčat
 organizačný poplatok
 ubytovanie počas 10 nocí priamo vo Zvernici
 doprava v revíri
Nepoľujúca osoba
36 € za 1 deň
Predĺženie pobytu lovca
60 € za 1 deň
Stornopoplatok
400 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia 1 ks jelenice/jelienčaťa 180 €

 15-dňový pobyt s lovom 10 ks jeleníc alebo jelienčat
15 dní pobytu v revíri (30 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 2 700 €
+ poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
Súčasťou paušálnej ceny je:
 odstrelový poplatok za 10 ks jeleníc alebo jelienčat
 organizačný poplatok
 ubytovanie počas 15 nocí priamo vo Zvernici
 doprava v revíri
Nepoľujúca osoba
40 € za 1 deň
Predĺženie pobytu lovca
60 € za 1 deň
Stornopoplatok
800 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia 1 ks jelenice/jelienčaťa 180 €

