Generálne riaditeľstvo Pliešovce

Všeobecné podmienky lovu 2018/2019
Platný od 16. 05. 2018 do 15. 05. 2019 pre VLM SR, š.p.

Generálne riaditeľstvo Pliešovce
1. Záujemcovia o poplatkový lov zveri vyplnia objednávku na webovom sídle VLM SR, š.p. (www.vlm.sk), alebo si
podajú písomnú žiadosť (prostredníctvom formulára) na Generálne riaditeľstvo VLM SR š.p., alebo príslušný
odštepný závod VLM SR š.p., vždy s uvedením e-mailu a telefonického kontaktu.
2. Po predbežnom dohodnutí podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky (telefonicky, email a pod. )
VLM SR š.p. poľovnému hosťovi potvrdia akceptáciu objednávky alebo písomnej žiadosti zaslaním Pozvania na
poľovačku, čím je objednávka považovaná za záväznú.
3. Po zaslaní Pozvania na poľovačku je poľovnícky hosť zaradený do evidencie poľovníckych hostí VLM SR š.p. v
príslušnej poľovníckej sezóne a je mu zarezervovaný lov v dohodnutom poľovnom revíri, dohodnutý termín
lovu, spôsob lovu, druh, pohlavie, množstvo a veková trieda poľovnej zveri a pridelený poľovnícky sprievodca.
4. V dohodnutom termíne sa poľovnícky hosť dostaví na generálne riaditeľstvo, riaditeľstvo OZ, na stredisko
poľovníctva alebo dohodnuté miesto, kde predloží Pozvanie na poľovačku, Poľovný lístok a Zbrojný preukaz a
podpíše Dohodu o poplatkovom love zveri, kde sú písomne bližšie špecifikované podmienky lovu ako aj podmienky a spôsob platby. Poľovný hospodár, alebo ním poverený zamestnanec mu vydá Povolenie na lov zveri.
5. U zahraničných poľovníckych hostí je Pozvanie na poľovačku považované aj za doklad, ktorým sa preukazuje
poľovnícky účel cesty počas prevozu zbraní na územie SR.
6. VLM SR š.p. pre zahraničných poľovníckych hostí poskytuje možnosť vybavenia Povolenia na vstup do vojenského priestoru, Poľovného lístka a zákonného poistenia pre zahraničných poľovníckych hostí. Podľa dĺžky
trvania je možné vybaviť týždenný, mesačný alebo ročný Poľovný lístok a náležite tomu aj zákonné poistenie.
Poplatky za Povolenie na vstup do VO, Poľovný lístok a poistenie sú v cenníku stanovené pre každú organizačnú jednotku samostatne.
7. VLM SR š.p. môžu pri objednaní poplatkového lovu žiadať od objednávateľa (poľovníckeho hosťa) zálohovú
platbu z celkového poplatku za poplatkový lov vopred, pričom rozdiel bude podľa skutočnosti (váhy, dĺžok
trofeje a pod.) vyrovnaný po ukončení poplatkového lovu.
8. V zálohovej platbe sú zahrnuté poplatky za poľovný lístok, povolenie na vstup do VO, zákonné poistenie, organizačný poplatok, ubytovanie a stravu a čiastka minimálne 50% z odstrelového poplatku.
9. Organizačný poplatok zahŕňa poľovnícky sprievod a ostatné organizačné náklady. Výška organizačného poplatku je stanovená podľa druhu a pohlavia poľovnej zveri. Organizačný poplatok je účtovaný samostatne
pri každom druhu a kuse zveri pri úspešnom, ale aj neúspešnom love, keď poľovnícky hosť neuloví alebo
nepostrelí zver. Po skončení platnosti doby Povolenia na lov, v prípade jeho predĺženia, bude účtovaný nový
organizačný poplatok.
10. V prípade úspešného lovu bude ďalej účtovaný odstrelový poplatok, ktorý je stanovený podľa druhu zveri,
pohlavia a vekovej triedy.
11. V prípade úspešného lovu má poľovnícky hosť nárok na trofej.
12. Odstrelový poplatok je u trofejovej zveri tvorený čiastkou podľa váhy, rozmerov trofeje, meranej v čerstvom
stave do 24 hodín po vyvarení, alebo bodovej hodnoty CIC. Hodnotenie trofeje (meranie, prípadne váženie a
vyplnenie bodovacej tabuľky podľa metódy CIC pre poľovnícku štatistiku) bude vykonané v prítomnosti poľovníckeho hosťa. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené priamo na mieste pri vypisovaní záznamu o love v
Poľovnom protokole.
13. Vyvarenie a úprava trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
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14. Ak poľovnícky hosť uloví alebo postrieľa zver, ktorú nemal poľovníckym sprievodcom určenú k uloveniu, bude
mu účtovaná 100 % prirážka k odstrelovému poplatku, alebo poplatku za postrieľanie v prípade, že je zver
nutné dohľadať a výsledok dohľadania je negatívny.
15. Poplatok za postrieľanie sa účtuje, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri, VLM SR š.p. zabezpečí dohľadanie poranenej zveri poľovne upotrebiteľným psom. Ak sa na nástrele nenájde farba postrieľanej zveri,
ale poľovnícky sprievodca videl, že zver zaznačila a je značná pravdepodobnosť, že zver je poranená, nariadi
dohľadanie zveri poľovne upotrebiteľným psom. Dohľadanie postrelenej zveri, pokiaľ je to uvedené v zázname
o love, teda Poľovnom protokole, môže pokračovať aj po odchode poľovníckeho hosťa. V prípade neskoršieho
dohľadania trofejovej zveri bude trofej ohodnotená podľa bodu 12. a po uhradení rozdielu medzi poplatkom
za postrieľanie a poplatkom za odstrel, bude lovcovi vydaná. Chybný výstrel sa neúčtuje.
16. Po ukončení poplatkového lovu poľovný hospodár alebo poverený zamestnanec VLM SR š.p., vyhotoví záznam o love, teda Poľovný protokol, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie poplatkového lovu. lovu. Poľovný
protokol podpisuje poľovnícky hosť, poľovnícky sprievodca a poľovnícky hospodár, alebo poverený zamestnanec VLM SR š.p. Poľovnícky hosť, vyčíslenú sumu poplatkového lovu, uhradí na základe vystavenej faktúry
bezhotovostným prevodom na účet VLM SR, š.p., alebo v hotovosti do registračnej pokladne. Spôsob a termín
platby musí byť vopred písomne dohodnutý v Dohode o poplatkovom love.
17. Poplatky za ostatné služby (stravovanie, ubytovanie, odpredaná zverina), sú účtované podľa aktuálne platných
osobitných cenníkov.
18. V prípade záujmu poľovníckeho hosťa o kúpu zveriny z ulovenej zveri sú za odratie z kože prípadne porciovanie stanovené poplatky v samostatnom cenníku. Pri záujme o kúpu zveriny odratej z kože prípadne porciovanej nie je možné odkúpiť len časť takto opracovanej zveriny. V prípade záujmu poľovníckeho hosťa o kúpu
kože je poplatok za jej kúpu stanovený samostatne pre každú organizačnú jednotku. V prípade požiadavky
hosťa na zakúpenie len časti kože z ulovenej zveri, cena bude len 50 % z ceny celej kože.
19. Ubytovanie a stravovanie poľovníckeho hosťa bude dohodnuté a zabezpečené podľa dohody v poľovníckych
zariadeniach a budovách VLM SR š.p.
20. Poplatok za dopravu resp., za využívanie dopravných prostriedkov je účtovaný podľa druhu prepravného prostriedku, ktorým môže byť minibus, terénny automobil, osobný automobil. Poplatok za dopravu je stanovený
pre každú organizačnú jednotku samostatne.
21. V prípade účasti na spoločných poľovačkách je poľovníckemu hosťovi účtovaný stanovištný poplatok. Ak skupina poľovníckych hostí nezabezpečí vopred dohodnutý počet poľovníckych hostí, VLM SR š.p. si vyhradzujú
právo doplnenia strelcov do skupiny poľovníckych hostí.
22. Trofej ulovenej poľovnej zveri bude poľovníckemu hosťovi vydaná až po uhradení celkového poplatku za poplatkový lov.
23. Celkový poplatok za poplatkový lov tvorí:
a) Poplatok za Povolenie na vstup do vojenského priestoru, Poľovný lístok a zákonné poistenie (v prípade
zahraničných poľovníckych hostí)
b) Organizačný poplatok
c) Odstrelový poplatok
d) Poplatok za stravovanie a ubytovanie
e) Poplatok za dopravu
f) Poplatok za postrieľanie (iba v prípade postrieľania zveri)
g) Stanovištný poplatok (iba v prípade spoločnej poľovačky)
h) Iné poplatky (poplatok za ošetrenie zveriny, a pod.)
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24. Paušálny poplatok je možné uplatniť ho len pre objednávku poplatkového lovu zveri na spoločnej poľovačke.
25. V prípade zrušenia objednávky poľovníckym hosťom mu bude účtovaný storno poplatok a to vo výške 50%
storno poplatku ak hosť zruší objednávku najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom poplatkového lovu.
Ak poľovnícky hosť zruší objednávku v dobe kratšej ako 14 dní pred dohodnutým termínom poplatkového
lovu, alebo sa na lov vôbec nedostaví je mu účtovaný storno poplatok vo výške 100% jeho celkovej výšky.
Storno poplatok je stanovený samostatne pre každý druh poľovnej zveri.
26. Zrušenie objednávky poplatkového lovu v prípade vyplatenia zálohovej platby musí byť dohodnuté písomne
v Dohode o poplatkovom love. Úhrada storno poplatku týmto nie je dotknutá.
27. Poľovnícky hosť je po vyzvaní povinný predložiť trofej na chovateľskú prehliadku. Zahraničný poľovnícky hosť
je povinný umožniť vyhotovenie fotodokumentácie trofeje podľa platnej legislatívy pre účel predkladania na
chovateľskú prehliadku.
28. V rámci každej organizačnej jednotky môžu platiť odlišné podmienky prostredia, regiónu a pod., preto je
poľovnícky hosť povinný akceptovať špecifické podmienky jednotlivých organizačných zložiek, ktoré môžu
mať vplyv na celkový poplatok za poplatkový lov a ktoré sú uvedené ďalej v cenníku.
29. Všetky poplatky za lov zveri sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty.
30. Zmena cien je vyhradená.
31. Týmto cenníkom sa rušia cenníky organizačných jednotiek z predchádzajúcich sezón.
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