Mestské lesy Košice a.s.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POPLATKOVÉHO LOVU ZVERI
platné od 1.7.2016
A. Uplatnenie individuálnych cien - odstrelových poplatkov
1. Záujemcovia o lov zveri podajú objednávku (v prílohe týchto všeobecných podmienok) na
Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice (ďalej ML KE a.s.). Vyplnenú
objednávku
prosíme
poslať
súčasne
na
nasledovné
e-mailové
adresy:
melesko@meleskosice.sk, mmatus@meleskosice.sk
2. ML KE a.s. podľa svojich možností potvrdia záujemcovi o lov prijatie objednávky.
3. Po potvrdení objednávky poľovníckych služieb sa záujemca o lov skontaktuje s poľovným
referentom ML KE a.s. za účelom dohodnutia podmienok a organizačného zabezpečenia
poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na miesto stretnutia, kde predloží
k nahliadnutiu poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poľovný referent vydá povolenku na
poľovačku, určí poľovný revír a poľovníckeho sprievodcu.
4. Organizačný (spravidla denný) poplatok sa účtuje za každý začatý deň individuálnej
poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady.
Pri spoločných poľovačkách na diviaky sú denné poplatky v inej výške a sú uvedené
v cenníku pri uvedenom druhu zveri.
5. ML KE a.s. budú účtovať objednávateľovi pred potvrdením objednávky poľovníckej akcie
zálohovú platbu vo výške príslušného storno poplatku podľa cenníka.
6. Poplatok za ubytovanie prípadne za ďalšie služby bude účtovaný podľa platných cenníkov ML
KE a.s.. Stravovanie si poľovníci zabezpečujú individuálne.
7. Počas spoločných poľovačiek je cena za dopravu zahrnutá v dennom organizačnom poplatku.
Za ďalšie použitie dopravných prostriedkov sa budú účtovať sadzby za dopravu podľa
platného cenníka ML KE a.s. resp. podľa dohodnutých požiadaviek.
8. Pri postrelení zveri sa zo zálohovej platby (ak bola požadovaná) odpočíta poplatok
za postrelenie zveri uvedený pri individuálnych cenách tohto cenníka.
9. Po ulovení objednanej trofejovej zveri v rámci ponuky bude poľovníkovi počas pobytu
poskytnutá 20 % zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov
diviačej zveri v kategórii diviača, lanštiak a ostatnej raticovej zveri v kategórii samíc, mláďat a
samcov v I. vekovej triede.
10. Pri ulovení ďalšieho kusa trofejovej zveri počas pobytu hosťa bude účtovaná cena tejto ďalšej
trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku
11. Pri predčasnom ukončení poľovníckej akcie a pri neulovení dohodnutej zveri, majú ML KE a.s.
právo uplatniť náhradu za vynaložené náklady na organizáciu poľovníckej akcie aj
za nezrealizované dni.
12. Zmena cien vyhradená
B. Spoločné podmienky
1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná
100 % prirážka z poplatku za lov.
2. Poľovačka sa ukončí predčasne 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
ML KE a.s. zabezpečia 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 poľovníckej akcie poverený pracovník - poľovný referent ML KE a.s. vyhotoví
záznam o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj
poľovnícky hosť.
5. Hodnotenie (váženie, príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa
v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené
a uvedené poľovníckym hosťom v zápise o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love
môžu byť ďalej vybavované.

6. Pri love trofejovej zveri bude poľovníckemu hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej
ceny poľovnej akcie.
7. Pri spoločných poľovačkách na diviaky a prípadne aj pri poľovačkách na viac druhov zveri je
možné písomne dohodnúť paušálnu cenu.
8. Pri spoločných poľovačkách na diviaky bude počet ulovenej zveri záväzne odsúhlasený
s určenými osobami na každom stanovišti osobitne.
9. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.
10. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
11. Tuzemský hosť je povinný predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.
12. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr 21 dní
pred dohodnutým termínom poľovnej akcie. Keď sa zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase,
bude sa účtovať príslušný storno poplatok podľa cenníka.
13. Podaním objednávky poľovnícky hosť vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami
poplatkového lovu zveri.

