Generálne riaditeľstvo Pliešovce

Špecifické podmienky lovu 2019/2020
Platný od 16. 05. 2019 do 15. 05. 2020 pre VLM SR, š.p.

Generálne riaditeľstvo Pliešovce
Poplatok za vybavenie poľovného lístka a poistenia:
- Týždenný ................................... 50,- €
- Mesačný ..................................... 103,- €

1. Povolenie lovu šeliem okrem vlka dravého, pernatej zveri, diviačaťa a lanštiaka je podmienené individuálnym
lovom na trofejovú raticovú zver, spoločnou poľovačkou alebo počtom netrofejovej zveri.
2. Lov šeliem, pernatej a netrofejovej raticovej zveri nie je možné vykonávať v čase od 10.09. do 30.09. Lov tejto
zveri v uvedenom období, je možný len v prípade, ak sa loví spolu s trofejovou zverou.
3. Doba platnosti Povolenia na lov je u jelenej zveri v dobe od 10.09. do 30.09. maximálne 7 dní., mimo túto dobu
14 dní. Doba platnosti Povolenia na lov u ostatných druhov zveri je maximálne 14 dní.
4. Počas 5 dní pobytu v revíri je garantovaných spolu 10 poľovníckych vychádzok (ráno, večer).
5. Minimálny počet platiacich poľovníckych hostí pre lov na spoločnej poľovačke je 15.
6. Paušálny poplatok pre jedného poľovníckeho hosťa (člena skupiny) zahŕňa stanovištný poplatok, 2 poľovné
dni s kompletným stravovaním, večeru v deň príchodu, ubytovanie počas 2 nocí, odstrelový poplatok za ulovenú diviačiu zver, dopravu v revíri, poľovný lístok a poistenie. Výška paušálneho poplatku sa mení podľa
počtu ulovenej diviačej zveri bez rozdielu pohlavia a veku celou skupinou bez ohľadu na to, koľko kusov zveri
uloví jeden člen skupiny.
7. Stanovištný poplatok pri spoločnej poľovačke je uvedený vrátane dopravy a občerstvenia v revíri.
8. Za sprostredkovanie preparácie trofeje je účtovaný poplatok 100 €.

Poplatok za dopravu:
- Osobný automobil ........................... 0,50 € / km
- Terénny automobil .......................... 0,60 € / km

Kontakt:
VLM SR š.p., Pliešovce
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce

Správa lesov Pliešovce
stredisko poľovníctva

Tel.: +421 45 / 530 61 33
Fax: +421 45 / 530 61 02
Gsm: +421 907 467 385

Tel.: +421 47 / 430 85 55
Fax: +421 47 / 430 85 56
Gsm: +421 903 297 529

E-mail: balandova@vlm.sk

E-mail: bobak@vlm.sk
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