Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Cenník
pre lov poľovníckych hostí v poľovnom revíri
spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica

Banská Štiavnica
1. januára 2018

Cenník lovu platný od 1. 1. 2018

Všeobecné podmienky lovu
1. Záujemca o poplatkový lov zveri v poľovnom revíri Mestských lesov Banská
Štiavnica, spol. s r.o. (ďalej len ML) si podá žiadosť na ML.
2. V dohovorenom termíne sa poľovnícky hosť dostaví na ML, kde predloží
poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ ML, alebo ním poverený pracovník,
vypíše povolenku na lov a určí poľovníckeho sprievodcu.
3. Ubytovanie poľovníckeho hosťa môže byť zabezpečené podľa dohody
v zariadení ML. Ceny za tieto služby sú spoplatňované podľa osobitného
cenníka.
4. 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.
5. Pri spoločných i individuálnych poľovačkách sa môže dohodnúť osobitne
paušálna cena.
6. Za ulovenie alebo postrieľanie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený,
bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov zveri, na ktorú bolo strieľané.
7. 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.
8. V poplatku za lov je zahrnuté vyvarenie a vybielenie trofeje.
9. Poplatok za netrafený výstrel sa účtuje vo výške 20% z lovnej taxy.
10. Organizačný poplatok sa účtuje za každý začatý deň individuálnej poľovačky
vo výške 50 eur. V tomto poplatku sú zahrnuté i náklady na dopravu a pod.
11. 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.
12. Ceny sú určené vrátane DPH.
13. Porovnanie bodov s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
14. Cena diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, alebo sa cena určí
dohodou.
15. Storno poplatok za zrušenie poľovníckej akcie je 30% v čase do 1 týždňa pred
akciou.

Lovné taxy
Medveď
Lov do 60 kg
61 – 80 kg
81 – 100 kg
101 – 120 kg
za každý začatý kg
postrieľanie

1825.- eur
2324.- eur
3300.- eur
4650.- eur
66,40 eur
1330.- eur

Vlk
Lov
1000.- eur
Postrieľanie
500.- eur
Doba lovu: 01. 11. – 15.01.

Jazvec
Lov
150.- eur
Postrieľanie
75.- eur
Doba lovu: 01. 09. – 30. 11.

Líška
Lov
Odstrel v zime na návnade

15.- eur
30.- eur

Jariabok
Lov
Doba lovu:

100.- eur
01. 10. – 15. 11.

Pozorovanie zveri
Okrem organizačného poplatku 30.- eur

Diviačia zver
Porovnanie
bronz
striebro
zlato

body a
100 CIC
od 110 CIC
od 115 CIC
od 120 CIC

dĺžka klov
11 – 20 cm
15 – 22 cm
18 – 25 cm
21 + cm

Spoločné poľovačky na diviaky
Stanovištný poplatok pre jedného poľovníckeho hosťa je

60.- eur

Súčasťou tohto poplatku je ulovenie 1 diviačaťa alebo lanštiaka do 50 kg (po
vyvrhnutí). Ak hosť uloví 1 diviača a 1 lanštiaka do 50 kg doplatí poplatok za diviača.
V prípade, že hosť neuloví túto zver poplatok sa neznižuje. Poplatok sa znižuje o 50
%, len ak na poľovačke preukazateľne neboli v pohonoch diviaky.
Spoločnosť ML doplní poľovníkov zúčastňujúcich sa na spoločnej poľovačke.
Lovná taxa za ostatnú zver ulovenú počas spoločnej poľovačky na diviaky je podľa
tohto cenníka.
Doplatok za ďalšiu ulovenú diviačiu zver:
Diviača
50.- eur
Lanštiak
120.- eur
Diviačica (2 roky a viac)
230.- eur
Diviak – kanec
do 14,99cm dĺžky trofeje
420.- eur
15,00 – 17,99 cm
600.- eur
18,00 – 20,99 cm
820.- eur
21,00 a viac cm
1120.- eur
Postrieľanie
50 % z lovnej taxy, u kancov 150.- eur.
Individuálny lov diviačej zveri – posliedka a postriežka
Diviača
50.- eur
Lanštiak
150.- eur
Diviačica
330.- eur
Diviak – kanec dĺžka klov do 14,99 cm
420.- eur
od 15,00 cm
590.- eur
+ 6,50 eur/mm
od 18,00 cm
785.- eur
+ 13,00 eur/mm
od 21,00 cm
1175.- eur + 26,50 eur/mm
Dĺžka klov je meraná podľa metódy CIC ako priemerná hodnota obidvoch klov.
Postrieľanie diviača
Lanštiak
Diviačica
Kanec
Koža z kanca 100.-eur
z ostatných 30.-eur

30.- eur
50.- eur
100.- eur
150.- eur
divina v koži 1,50 eur/kg
2.-eur/kg

Jelenia zver
Porovnanie

body CIC
hmotnosť trofeje
150 CIC
3,4 – 4,7 kg
160 CIC
3,6 – 5,4 kg
bronz
od 170 CIC
4,5 – 6,5 kg
180 CIC
5,4 – 7,0 kg
striebro
od 190 CIC
6,1 – 8,5 kg
zlato
od 210 CIC
7,9 – 10,0 kg
Hmotnosť trofeje – celá lebka s parožím bez čeľuste.

Jelienča
Jelenica a jeleň ihličiak
Jeleň do 1,99 kg váhy trofeje
2,00 – 2,99 kg
3,00 – 3,99 kg
4,00 – 4,99 kg
5,00 kg
6,00 kg
7,00 kg
8,00 kg
9,00 kg
10,00 kg

Postrielanie

65.- eur
132.- eur
300.- eur
610.- eur
870.- eur
1 320.– eur
1 500.- eur
2 000.- eur
2 650.- eur
3 650.- eur
4 950.- eur
6 640.- eur

jelienča
Jelenica a ihličiak
Jeleň

+ 5,- eur/10 g
+6,50 eur/10 g
+ 10,- eur/10 g
+ 13,00 eur/10 g
+ 17,00 eur/10 g
+ 23,00 eur/ 10g

30.- eur
60.- eur
650.- eur

Koža 100.- eur, divina v koži 3,50.-eur/kg

Srnčia zver
Porovnanie

body CIC
hmotnosť trofeje
75 CIC
240 – 340 g
95 CIC
330 – 420 g
bronz
od 105 CIC
370 – 450 g
striebro
od 115 CIC
390 – 510 g
zlato
od 130 CIC
430 – 570 g
Hmotnosť trofeje – celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.

Srna a srnča
Srnec ihličiak
Srnec

Postrielanie.

Koža

30.- eur
65.- eur
200.- eur
200.- eur
325.- eur
590.- eur
1155.- eur
2230.- eur
3690.- Sk

do 249 g
od 250 g
300 g
350 g
400 g
450 g
500 g
Srna a srnča
Srnec ihličiak
Srnec
15.- eur,

+ 2,50 eur/g
+ 5,31 eur/g
+ 11,30 eur/g
+ 21,50 eur/g
+ 29,20 eur/g
+ 33,10 eur/g

15.- eur
32.- eur
200.- eur

divina v koži 3,70.- eur/kg

